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Oferta Silver 
Zupy (do wyboru): 

Rosół z makaronem  

Flaki 

Krem z pomidorów z makaronem  

 

Danie główne (do wyboru): 
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 

Rolada z indyka z gruszką i gorgonzolą w sosie serowym 

Karkówka pieczona w sosie z zielonego pieprzu  

Roladka z kurczaka ze szpinakiem w sosie pesto  

 

Dodatki do dań głównych (do wyboru): 
Ziemniaki 

Kopytka 

Kluski śląskie 

Ziemniaki puree 

 

Dodatki warzywne (do wyboru): 
Mix świeżych sałat z sosem winegret  

Bukiet surówek  

Warzywa gotowane (kalafior, brokuł, marchewka) 

Buraczki zasmażane 

 

Desery: 
Ciasto (sernik, szarlotka, ciasto z galaretką) 

 

Napoje zimne i gorące: 
Napoje zimne - woda, soki, napoje gazowane 0,5l/na osobę 

Napoje gorące - kawa, herbata bez ograniczeń  

 

Alkohol według spożycia 
 

Na życzenie klienta możemy zaproponować inne danie w miejsce wymienionego powyżej. 

 

 

 

    Koszt proponowanego przyjecia wynosi 80zl. brutto/os. 
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                        Oferta Gold 
Przekąski na zimno: 

Deska mięs pieczonych podawane z żurawiną i chrzanem 

Deska serów z owocami 

Sałatka z serem pleśniowym i szpinakiem 

 

Zupy (do wyboru): 
Rosół z makaronem 

Krem z białych warzyw z pesto pietruszkowym  

 

Danie główne (do wyboru): 
Udko faszerowane pieczarkami 

Schab po cygańsku 

De’volay z masłem i natką pietruszki  

Zrazy wołowe  

 

Dodatki do dań głównych (do wyboru): 
Ziemniaki opiekane 

Ziemniaki gotowane  

Frytki  

Kluski śląskie  

 

Dodatki warzywne (do wyboru): 
Bukiet surówek  

Fasolka szparagowa 

Surówka colesław 

Kapusta zasmażana 

 

Desery (jeden do wyboru): 
Szarlotka z lodami  

Lody z owocami 

Ciasto domowe  

 

Napoje zimne i gorące: 
Napoje zimne - woda, soki, napoje gazowane 0,5l/na osobę 

Napoje gorące - kawa, herbata bez ograniczeń  

 

Alkohol według spożycia 

 
Na życzenie klienta możemy zaproponować inne danie w miejsce wymienionego powyżej. 

 

 Koszt proponowanego przyjecia wynosi 110zl. brutto/os.  

   



Ogród Smaku – Polska i Smaczna Kuchnia  

tel. 791-752-791,   22 127 33 31, e-mail: ogrodsmakupolska@gmail.com 

www.ogrod-smaku.pl 

 

 

 

  

Oferta Platinum  
 

Przekąski zimne (do wyboru): 
Mięsa pieczyste i wędliny  

Łosoś w galarecie 

Paluszki z kurczaka z sosem czosnkowym  

Sałatka jarzynowa  

Mozzarella z pomidorem  

Jajka faszerowane  

 

Zupy (dwie do wyboru): 
 Flaki  

Rosół z makaronem  

Strogonow 

 

Danie główne (jedno do wyboru lub półmiski): 
Filet z kurczaka faszerowany pomidorami  

Kieszonki ze schabu z pieczarkami i serem  

Sznycelki wieprzowe w sosie kurkowym  

 

Dodatki (do wyboru): 
Ziemniaki gotowane 

Kopytka 

Ryż z warzywami  

 

Dodatki warzywne (do wyboru): 
Bukiet surówek 

Buraczki zasmażane 

Marchewka karmelizowana 

 

Desery: 
Ciasto domowe (min. 3 rodzaje) 

 

Napoje zimne i gorące: 
Napoje zimne - woda, soki, napoje gazowane 0,5l/na osobę 

Napoje gorące - kawa, herbata bez ograniczeń  

 

Alkohol według spożycia 
 

Na życzenie klienta możemy zaproponować inne danie w miejsce wymienionego powyżej. 

 

Koszt proponowanego przyjecia wynosi 130zl. brutto/os. 

 


