
Menu na przyjęcia okolicznościowe w Dworze Spalice  

Zupa Tradycyjny polski rosół  

(1 pozycja do wyboru) Krem pomidorowy z bazylią  

Krem brokułowy 

Zupa cebulowa 

 

Mięsa Żeberka w miodzie  

(3 pozycje do wyboru) Filet drobiowy w panierce  

Roladka drobiowa z warzywami 

Kotlet mielony tradycyjny  

Kotlet mielony ze szpinakiem  

Tradycyjny kotlet schabowy 

Pieczeń z karczku 

Kotlet de volaille 

Złociste udka w przyprawach  

Zrazy w sosie pieczeniowym  

Szaszłyki drobiowe  

Dodatki Ziemniaki z koperkiem  

(3 pozycje do wyboru) Ziemniaki opiekane  

Domowe kluski śląskie  

Ryż  

Komosa ryżowa  

Sos pieczeniowy  

Sos grzybowy  
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Surówki Surówka z białej kapusty  

(2 pozycje do wyboru) Surówka z marchewki  

Kapusta zasmażana  

Buraczki zasmażane  

Kiszona kapusta  

Marchewka z  groszkiem  

Surówka z czerwonej kapusty  

70 zł /os  

Przekąski zimne Deska polskich wędlin  
(6 pozycji do wyboru) Deska marynat  

Kosz pieczywa mieszanego Pasztet z chrzanem  

Pasztet  z żurawiną  

Jajka faszerowane w sosie tatarskim 

Sałatka gyros  

Sałatka grecka 

Sałatka jarzynowa  

Sałatka z makaronem  

Śledź po wiejsku 

Śledź po kaszubsku  

Ryba po grecku  

Kurczak w galarecie 

Pomidor pod pierzynką  

Mini wrapy  

Mini kanapeczki  

*każda dodatkowa przystawka: 5 zł/os 
100 zł/os  
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Gorąca kolacja Flaczki 
(1 pozycja do wybrania) Bigos staropolski 

                                           Skrzydełka w miodzie na ostro z frytkami  
Stroganoff  
Barszcz czerwony z krokietem  
Szaszłyki wieprzowe lub drobiowe  
Staropolski żurek z jajkiem i kiełbasą 

Pieczone udka z kurczaka  

 

 

*kawa, herbata i napoje niegazowanych bez ograniczeń  

Cena za pełne menu 120 zł/os  

Opłata korkowa za wniesienie własnego alkoholu 5 zł od osoby pełnoletniej.  
 

Dania dodatkowe 
 
Łosoś w całości faszerowany szpinakiem na zimno  

400 zł 

 

Udziec z kopytem podany z ziemniakami opiekanymi i kapustą zasmażaną  

600 zł 

 

Prosiak w całości faszerowany kaszą jęczmienną podany z kapustą zasmażaną 

1600 zł  
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