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Propozycja menu w cenie 180,00 zł/os 

 

Zupa – do wyboru: 

Rosół z makaronem, Krem pomidorowy lub Zupa sezonowa 

 

II Danie: 

2 porcji na osobę, do wyboru 3 rodzaje, podawane na półmiskach, dodatkowo porcja mięsa 18zł/szt: 

Karczek wieprzowy faszerowany czosnkiem i świeżym rozmarynem 

Kotlet de Volaille 

Pierś z kurczaka faszerowana boczkiem i porami 

Zraz wieprzowy 

Mieszki wieprzowe z pieczarkami zawinięte w boczek 

Filet z kurczaka nadziewany gorgonzolą i otulony prosiutto crudo 

Łosoś z pieca 

Kotleciki z ciecierzycy (wege) 

Dodatki- do wyboru 2 rodzaje w cenie, kolejny +5zł/os:  

ziemniaki gotowane, frytki, pyzy, ziemianki pieczone, ziemniaki smażone, ryż, ryż z warzywami, kuskus z 

warzywami. 

Surówki- do wyboru 2 rodzaje w cenie, kolejny +5zł/os:  

marchewka, biała kapusta, colesław, modra kapusta, buraczki, seler, kapusta pekińska 

Ciepłe warzywa- do wyboru 1 rodzaj w cenie, kolejny +5zł/os:  

Warzywa gotowane, buraczki, kapusta modra po wielkopolsku, kapusta zasmażana, szabelek, warzywo 

sezonowe 

 

Deser: 

Tort na bitej śmietanie 

do wyboru jeden rodzaj słodkości: 

 Brownie na sosie z owoców leśnych, tiramisu, parfit z malinami lub mix ciast bankietowych – 2 porcji na 

osobę. 

 

Kolacja: 

Zimny bufet 2 zakąski na osobę-4 rodzaje do wyboru: 

Schab z masłem chrzanowym 

Galantyna drobiowa 

Indyk w maladze 

Polędwiczka z suszonymi pomidorami 

Polędwiczka z grzybami 

Łosoś gotowany 

Dorsz na papryce 

Sałatka- 1 rodzaj do wyboru: 

Jarzynowa, Grecka, z pieczonym burakiem, na szpinaku z gruszką i serem blue 

Pieczywo i masło. 

 

Napoje: 

Woda, sok jabłkowy, sok pomarańczowy, kawa, herbata 

 



 

62-080 Sierosław, ul. Bukowska 2A 
tel. 618147-809 

www.przylesie.pl, hotel@przylesie.pl 

Opcje Dodatkowe: 

 

Cola, Fanta, Sprite 1l/os/+5zł 

Sok tłoczony 10zł/l 

Rzemieślnicze piwo 12zł/butelka 

Wino domu 1l/30zł 

Prosecco 0,7l 65zł/szt. 

Wódka wyborowa 40zł/0,5l. 

Ekspres do kawy 300zł 

Cooler z lodem 15zł/szt 

Roll bar z piwem 800zł 

Roll bar z prosecco 1000zł 

Włoskie antipasti 300zł/15os 

Stół staropolski 1000zł/30os 

Włoski stół 1000zł/30os 

Festiwal pizzy 45zł/os 

Finger Food set 900zł/30os 

Udziec pieczony 1000zł/50os 

Deska serów 150zł/15os 

Deser 18zł/os 

Owoce 8zł/os 

Fontanna czekolady 600zł/20os. 

. Własne ciasto/tort 5zł/os 

Własny alkohol 2zł/os 

Ciasto bankietowe 7zł/porcja 

Maszyna do baniek 100zł/1h 

Opakowania jednorazowe 3zł/szt. 

 

Cena menu przy przyjęciu 8 godzinnym i w cenie przyjęcia jest dekoracja stołów. 

 


