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Przyjęcia rodzinne 
w restauracji Oliwka i prywatnych salach 

 
 

Propozycje menu 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Propozycja I 

 
Przystawka  

Grillowana cukinia nadziewana musem z koziego sera podana na purre z kalafiora oraz pinką z 
sera pleśniowego i szałwii.  

80g/40g/30g 
 

Zupa  
Krem z zielonych szparag podany z kluseczkami szpinakowymi oraz smażonym jabłkiem  

200ml/50g/30g 
 

Danie główne  
Polędwiczka wieprzowa marynowana w Brendy, podana na kremowych ziemniakach z nutą oliwy 

truflowej, kalafiorze duszonym w maśle, sosie z czerwonej cebuli, wina oraz tymianku. 
150g/120g/80g/50g 

  
Deser 

Lody jogurtowe skapane w lekkim sosie kokosowym z nutą amaretto, z winogronem oraz 
chrupiącą czekoladą  

100g/50g/40g/20g 
 

Cena 95zł 
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Propozycja II 
 

Przystawka  
Tatar z świeżego pstrąga podany z piklowanym ogórkiem, smażoną gruszką oraz relishem z 

pomidorów oraz świeżej mięty. 80g/40g/40g/30g 
 

Zupa 
Delikatny rosół z pierożkami z farszem oraz świeżą pietruszką 200ml/2szt(50g) 

 
Danie główne  

Policzki wołowe duszone w czerwonym winie podane na grillownym bakłażanie z musem z 
pieczonego czosnku i świeżej pietruszki, ziemniaczkami pieczonymi w maśle tymiankowym oraz 

sosie jałowcowym 150g/60g/40g  
 

Deser  
Sernik na kruchym spodzie, podany z kremem malinowym, chrupiącą czekoladą oraz sorbetem 

gruszkowym  100g/50g/30g/70g 
 

Cena 105zł 
Propozycja III 

 
Zupa  

Zupa z marynowanej szynki z nutą wędzonej papryki, oraz słodką kukurydzą  200ml 
 

Danie główne   
Pierś z kurczaka marynowana w kolendrze i rozmarynie nadziewana suszonymi pomidorami 

podana na kremowych ziemniakach oraz wędzoną szalotką, puree z pietruszki i chrupiącą cukinią 
w sosie z białego wina.   150g/120g/40g/40g/30g 

 
Bufet zimny  

Tatar z wołowiny z cebulką i ogórkiem 50g/10g/10g 
Karczek wieprzowy  z konfiturą śliwkową 50g/20g 
Mus z indyka z kremem rozmarynowym 50g/20g 

Tym baliki z kurczaka z plastrami cytryn 60g 
Kostki pieczonego pstrąga z musem chrzanowym 50g 

Sałatka z makaronem penne z pestkami słonecznika, świeżą papryką oraz sosem jogurtowym 
100g 

Sałatka grecka z marynowanym peperoni oraz oliwkami  
 

Bufet słodki  
Ciasto 2rodzaje  2szt/os 

Babeczka kajmakowa 1szt/os 
Kosz owoców sezonowych lub owoce plastrowane 150g/100g 

Cena 125zł 
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Propozycja IV 
 

Zupa 
 

Capuccino z grzybów leśnych podane z kluseczkami lanymi oraz oliwą truflową.  200ml/30g 
 

Danie główne  
Udko z kaczki pieczone w rozmarynie i pomarańczy „confit” podane na musie z kapusty 

czerwonej i czarnej porzeczki, lazanią z pieczonych ziemniaków, ratatuille z świeżych warzyw oraz 
sosem borowikowym z nutą tymianku. 220g/50g/100g/50g/40g 

 
Bufet zimny  

Delikatny pasztet z szynki z perłową cebulką 60g/20g 
Plastry podwędzanej piersi kaczki z sosem z czerwonej porzeczki 40g/20g 

Schab „sous vide” z konfiturą grzybową 50g/20g 
Mus z kurczaka z oliwkami i kiełkami groszku 50g/20g 

Limanda pod musem z chrzanu i skórki limonki 60g/30g 
Tatar z wędzonego łososia z piklowanym ogórkiem i czerwona cebulką 40g/10g/10g 

Sałatka z pieczonych ziemniaków z sosem szczypiorkowym i szynką 100g 
Sałatka z wędzonym kurczakiem i świeżymi sałatami w lekkim dresingu  

 
Bufet słodki 

Ciasto 3 rodzaje 2szt/os 
Babeczki z owocami sezonowymi 1szt/os 

 
Cena 145zł 

 
Propozycja V 

 
Zupa  

Krem z pomidorów i pieczonej papryki z nutą pomarańczy, podana z grzankami bazyliowymi 
200ml/20g 

 
Dania główne na platerach   

Udziec z kurczaka pieczony w rozmarynie i miodzie 150g 
Zraz wołowy z wędzonym bekonem i  sosem z razowego chleba 120g/30g 

Chrupiący rogalik z schabu z pieczarkami i serem 120g 
Polędwiczka z dorsza pieczona na sosie bazyliowym 100g/40g 

 Sosy 
Sos zrazowy 50ml 

Sos cytrynowo-bazyliowy 50ml 
Dodatki  

Ziemniaki gotowane 100g 
Ziemniaki opiekane 60g 

Kasza gryczana duszona z majerankiem 60g 
Cukinia z masłem tymiankowym 100g 

http://www.sloneczny.eu/
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Surówki  
Surówka z białej kapusty z koperkiem i sokiem cytryny 50g 

Ogórki świeże skapane w śmietanie 50g 
 

Deser  
Puchar lodowy z trzema gałkami lodów z świeżymi owocami, malinami z miętą i musem z bitej 

śmietany    
 

 Cena 125zł 
 

 
Propozycja VI 

 
Zupa  

Żurek staropolski z klopsikami oraz wędzonym bekonem i jajkiem  200ml 
 

Dania główne na platerach   
Szynka wieprzowa pieczona w czosnku, majeranku podana z  sosem chrzanowym z nutą jabłka 

100g/50g 
Chrupiąca roladka z kurczaka z serem i koperkiem 120g 

Udko z kaczki pieczonej „confit” z sosem z czerwonej porzeczki i rukoli 150g/50g 
Filet z pstrąga smażony w migdałach i białym winie 100g/30g 

Sos  
Sos pieczeniowy 100ml 

Dodatki  
Ziemniaki opiekane z rozmarynem 100g 

Chrupiące krokiety ziemniaczane 80g 
Kasza pęczak duszona majeranku i pieczonym czosnku 50g 

Czerwona kapusta lekko duszona w soku z czarnej porzeczki 60g 
Fasolka żółta gotowana oprószona bułką tartą 100g 

 
Deser  

 Tiramisu podane z chrupiącym ciastkiem francuskim, gorzka czekoladą oraz migdałami 
120g/30g/20g/30g 

 
Cena 125zł 
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Obiady dla dzieci 
 

Propozycja I 
 

Zupa pomidorowa z ryżem  
 

Chrupiące fileciki z kurczaka z warzywami i talarkami ziemniaczanymi 
 

Propozycja II 
 

Delikatna zupa krem ze szparagów i kalafiorka z grzankami  
 

Łosoś smażony z sosem koperkowym z ziemniakami puree, gotowanymi warzywami 
 

Propozycja III 
 

Rosół z makaronem 
 

Pieczone udko z kurczaka, nadziewane pieczarkami z sosem jarzynowym, 
 pieczonymi łódeczkami z ziemniaków, surówka z marchewki 

 
 

Koszt zestawu: 45,00,- 
Deser 

 
Fantazyjny puchar lodowy Szefa Kuchni z owocami 

 
Cena deseru: 17,00,- 

 
Napoje  

W PAKIECIE BEZ OGRANICZEŃ: 
 

Kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe  – 20,00 zł/os 
 

ZAMAWIANE DODATKOWO: 
 

Coca–Cola /Sprite/Fanta/Tonic – 0,2 l but.szklana – 4,50 zł/but. 
Coca-Cola/Sprite/Fanta/Tonic – 1 l but. plastikowa rozlewane 

w dzbanki– 12,00 zł/but. 
Sok – różne smaki serwowany w dzbankach – 1 l – 12,00 zł 

Kawa – 6,00 zł 
Herbata – 5,00 zł 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 
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