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ZAKĄSKI: ASORTYMENT MINI PRZYSTAWEK , Z KTÓRYCH  
KOMPONUJEMY ZESTAW DO PODANIA NA PÓŁMISKACH  

NA ŚRODEK STOŁU  

Cena za porcję 

100g/por 

Tatar z tuńczyka, algi wakame, olej sezamowy, ciasto wonton (3 
szt/por) 

20 zł 

Kozi ser, domowa bagietka, marmolada z daktyli, orzech włoski 

(3szt/por) 
18 zł 

Tatar z polędwicy wołowej,  jajko, czarna trufla , dijon, grzanka 

(3szt/por) 
 

 

23 zł 

Krewetki tygrysie, ciasto kataifi, chutney mango (3 szt/por) 20 zł 

Ciasto filo, ratatui, seler, niebieski ser (3 szt/por) 17 zł 

Panierowany camembert, pistacje, truskawki (3 szt/por) 19 zł 

Ośmiornica, pomarańcza, ciasto wonton, roszponka  (3 szt/por) 20 zł 

Burrata, czosnek niedźwiedzi, orzech laskowy (2szt/por) 20 zł 

Pstrąg wędzony, guacamole, kiszony szparag, papier ryżowy 

(3szt/por) 
20zł 

Tatar z łososia, kompresowany ogórek, majonez kolendrowy, koperek 
(3szt/por) 

20 zł 

Bruschetta, pasta truflowa, szynka parmeńska (3 szt/por) 19 zł 

Chrupiące grzanki, humus, podsuszany pomidor, pesto z bazylii 
 i kolendry, botwina (3 szt/por)veg 

19 zł 

Deska szlachetnych włoskich serów (300 g /na 2 osoby) 64 zł 

Selekcja wędlin włoskich (150g/por) 25 zł 

Pieczywo domowe (3 szt/por) 5 zł 

 

NAPOJE Ilość Cena 

Soki owocowe  1 dzbanek 1 l 20 zł 

Naturalna Dolomia gaz/ niegaz 1 butelka 0,75 l 23 zł 

Woda mineralna gaz / niegaz 1 dzbanek 1 l 16 zł 

Wino domowe białe/czerwone Karafka  (0,5l) 45 zł 

Wino musujące Cavalier Blanc de Blancs –

France -białe półwytrawne 

1but/10 os 50 zł 

Itynera Prosecco Treviso DOC -  Veneto, 

Italy –białe wytrawne 
1but/10 os 89 zł 

Wino lekko musujące czerwone słodkie 
Lambrusco Reggiano Dolce DOC 
Medici Ermete & Figli, Emilia Romagna, 

Italy                                    

1but/10 os 62 zł 

Cava Mont Marcal Gran Cuvee Brut Reserva 
– Catalonia, Spain 

1 but/10 os 130 zł 

 
TORT domowego wypieku  do zamówienia 
na tydzień przed datą uroczystości (np. 
biszkopt, bita śmietana i świeże owoce) 

średnica 26 cm/12 os 220 zł 
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