
  

1. Zupa 

• Rosół z domowym makaronem lub żurek  

 

2. Danie główne  

• Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 

• Ryba w sosie porowym  

• Udka drobiowe pieczone w niskiej temperaturze z rozmarynem i cytryną   

• Warzywa sezonowe 

• Surówka  

• Ryż 

• Ziemniaki opiekane 

 

3. Deser i napoje gorące* 

• Ciasto lub tort we własnym zakresie -doliczamy  od osoby 20%wartości kontraktu  

• Kawa, herbata 

 

4. Dania zimne 

• Deska wędlin i serów 

•  Pasztet domowej roboty z zielonym pieprzem i pikle 

• Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym 

• Sałatka z burakiem i serem pleśniowym  

• Pieczywo i masło 

 

5. Napoje zimne** 

• Woda i sok w cennie  

*Napoje gorące bez limitu 

** Napoje zimne woda i sok bez limitu. Istniej możliwość zamówienia innych napojów, wycena 

indywidualna po wcześniejszym uzgodnieniu.  

 

Oferta kontraktowa na bankiet zasiadany bez rezerwacji sali. Wariant 120 zł/ osoba 

 
Mikołaja Kopernika 23 

87-100 Toruń; tel. 690 824 848 

  

Data: 

 

  

Godzina: 

 

  

Liczba osób: 

 

Na alkohol zamawiany do kontraktu w lokalu udzielamy 15% rabatu. Nie wyrażam zgody na alkohol 
zakupiony poza lokalem 

Wszelakie dodatkowe ustalenia i zmiany formy kontraktu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Dane kontaktowe zamawiającego: 
 
 
 



1. Zupa 

• Rosół z domowym makaronem lub żurek  

2. Danie Główne 

• Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 

• Ryba w sosie porowym  

• Udka drobiowe pieczone w niskiej temperaturze z rozmarynem i cytryną   

• Warzywa sezonowe 

• Surówka  

• Ryż 

• Ziemniaki opiekane  

3. Deser i napoje gorące* 

• Ciasto lub tort we własnym zakresie doliczamy  od osoby 20%wartości kontraktu  

• Kawa, herbata 

4. Dania zimne 

• Deska wędlin i serów 

•  Pasztet domowej roboty z zielonym pieprzem i pikle 

• Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym 

• Sałatka z burakiem i serem pleśniowym  

• Śledź korzenny z piernikiem 

• Pierogi pieczone z gęsią 

• Pieczywo i masło  

5. Dania Gorące 

• Zupa łososiowa  

• Kotleciki drobiowe, 

• ziemniaki opiekane 

• sos czosnkowy 

6. Napoje zimne** 

• Woda i sok 

 

*Napoje gorące bez limitu 

** Napoje zimne woda i sok bez limitu. Istniej możliwość zamówienia innych napojów, wycena indywidualna po 

wcześniejszym uzgodnieniu.  

Oferta kontraktowa na bankiet zasiadany bez rezerwacji sali. Wariant 160 zł/ osoba 

 
Mikołaja Kopernika 23 

87-100 Toruń; tel. 690 824 848 

  

Data: 

 

  

Godzina: 

 

  

Liczba osób: 

 

Na alkohol zamawiany do kontraktu w lokalu udzielamy 15% rabatu. Nie wyrażam zgody na alkohol 
zakupiony poza lokalem 

Wszelakie dodatkowe ustalenia i zmiany formy kontraktu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Dane kontaktowe zamawiającego: 
 
 
 



7. Zupa 

• Zupa Łososiowa 

8. Danie Główne 

• Polędwiczka wieprzowa po Toruńsku 

• Łosoś w sosie cytrynowo- kaparowym 

• Roladka drobiowa z sosem rozmarynowym 

• Warzywa sezonowe 

• Surówka  

• Ryż 

• Ziemniaki opiekane  

9. Deser i napoje gorące* 

• Ciasto lub tort we własnym zakresie doliczamy  od osoby 20%wartości kontraktu  

• Kawa, herbata 

10. Dania zimne 

• Deska wędlin i serów 

• Pasztet domowej roboty z zielonym pieprzem i pikle 

• Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym 

• Sałatka z burakiem i serem pleśniowym  

• Śledź korzenny z piernikiem 

• Pieczywo i masło  

11. Dania Gorące 

• Barszcz z pierożkiem pieczonym z gęsiną 

• Kotleciki drobiowe, 

• ziemniaki opiekane 

• sos czosnkowy 

12. Napoje zimne** 

• Woda i sok 

 

*Napoje gorące bez limitu 

** Napoje zimne woda i sok bez limitu. Istniej możliwość zamówienia innych napojów, wycena indywidualna po 

wcześniejszym uzgodnieniu.  

Oferta kontraktowa na bankiet zasiadany bez rezerwacji sali. Wariant 190 zł/ osoba 

 
Mikołaja Kopernika 23 

87-100 Toruń; tel. 690 824 848 

  

Data: 

 

  

Godzina: 

 

  

Liczba osób: 

 

Na alkohol zamawiany do kontraktu w lokalu udzielamy 15% rabatu. Nie wyrażam zgody na alkohol 
zakupiony poza lokalem 

Wszelakie dodatkowe ustalenia i zmiany formy kontraktu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Dane kontaktowe zamawiającego: 
 
 
 


