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

NA ŚRODEK STOŁU LUB NA BUFET 

Cena za porcję 

100g/por 

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

25 zł 

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

(3szt/por) 

19 zł 

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

(3szt/por) 

 
 

25 zł 

Krewetki tygrysie, ciasto kataifi, chutney mango (3 szt/por) 24 zł 

Ciasto filo, ratatui, seler, niebieski ser (3 szt/por) 19 zł 

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

Ośmiornica, pomarańcza, ciasto wonton, roszponka  (3 szt/por) 24 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) 

24 zł 

Bruschetta, pasta truflowa, szynka parmeńska (3 szt/por) 21 zł 

Chrupiące grzanki, kozi ser, pistacje, puree z malin, podsuszany 
pomidor, rucola (3 szt/por)veg 
 

21 zł 

Deska szlachetnych włoskich serów (400 g /na 2 osoby) 68 zł 

Selekcja wędlin włoskich (150g/por) 25 zł 

Pieczywo domowe (3 szt/por) 5 zł 

 
 

PRZYSTAWKI SERWOWANE INDYWIDUALNIE 
(do wyboru) 

Cena za porcję 

Carpaccio wołowe, polędwica wołowa, parmezan, kapary, rukola, 
oliwa truflowa, pistacjowy vinaigrette  / 150g 

 
 

42 zł 

Tatar z łososia, kiszona skorzonera, ogórek zielony, chips z pistacji, 

szalotka palona, majonez kolendrowy, puder z żółtka/ 150g 

36 zł 

Bruschetta/ pasta truflowa/ szynka parmeńska (3szt/por) 25 zł 

ZUPY SERWOWANE INDYWIDUALNIE  Cena za porcję 

Krem pomidorowy/ ser mozzarella  /200ml 18 zł 

Zupa dnia /200ml od 19 zł 

Francuska zupa cebulowa, grzanka z serem cheddar /200 ml                                                                                                                     21 zł                                                                                                    

DANIA MIĘSNE SERWOWANE INDYWIDUALNIE  Cena za porcję 

Filet z kurczaka zagrodowego przygotowany w procesie 

próżniowego gotowania w niskiej temperaturze, w panierce 

orzechowej, szpinak, puree ziemniaczane / 400g 

48 zł 

Comberki jagnięce i szarpany udziec jagnięcy, puree z pasternaku, 

krokiet truflowy, sos z owocami leśnymi / 400g 

98 zł 

Polędwiczki wieprzowe, kapusta, borowikowe tortellacci, sos 

 z kurczaka / 400g 

 

48 zł 

Stek z regionalnej wołowiny, foie gras, frytki stekowe, młode 

warzywa, świeże zioła, sos pieprzowy / 500g 

98 zł 
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DANIA RYBNE SERWOWANE INDYWIDUALNIE Cena za porcję 

Dorsz atlantycki, puree z pietruszki, sos z kurczaka, sezonowe 

warzywa,   chips z ziemniaka i sepia / 450g 

 

62  zł 

Tuńczyk, komosa ryżowa, pak choi, pistacje, warzywa julienne, mleko 

kokosowe / 400g 

 

86 zł 

Risotto z dynią, ryż arborio, dynia, grzyby shimeji, puree z  grzybów / 
350g 
 
Opcjonalnie:  
danie podajemy z krewetkami 
 

38 / 62 zł 

DANIE WEGETARIAŃSKIE SERWOWANE INDYWIDUALNIE Cena za porcję 

Ser halloumi, czarna soczewica, grzyby shimeji, dynia, marchew, 

skorzonera, topinambur, jarmuż / 350g  

Opcjonalnie:                                                                                                                                                              

danie podajemy z serem tofu lub kozim serem  

 

38 zł 

 

SAŁATKI SERWOWANE INDYWIDUALNIE Cena za porcję 

Sałatka z wołowiną, paski polędwicy wołowej, sałaty, burak 
marynowany, podsuszany pomidor, orzechy pinii, mozzarella di 
buffala / 350g 
 

48 zł 

Sałatka z kurczakiem, kawałki kurczaka, sałaty, orzechy pinii, 
pomidory,  grissini, ziołowe grzanki, sos miodowo-  musztardowy  
/ 400g 
 

38 zł 

Wątróbka drobiowa, sałaty, jabłko, masło jabłkowe, parmezan / 
400g 
 
 

36 zł 

          DESERY SERWOWANE INDYWIDUALNIE Cena za porcję 

Torcik mango-yuzu, biszkopt, galaretka mango-marakuja, mus 

mango-marakuja, kruszonka, sorbet mango / 180g 

 

22 zł 

Sernik, mascarpone, czekolada, sos orzechowy, czarna ziemia, owoce 

/ 220g                                       

26 zł 

Fondant Czekoladowy, czekolada, karmelizowane orzechy, gałka 
lodów, sos waniliowy / 160g  
 

25 zł 

DLA DZIECI SERWOWANE INDYWIDUALNIE Cena za porcję 

Kurczaczek panierowany w panko - japońskiej panierce zbożowej   
 w postaci dużych, chrupiących płatków podany na ziemniaczanym 
puree lub z frytkami oraz surówką z młodej  marchewki / 200g 
 

25 zł 

Rybne fileciki panierowane w panko - japońskiej panierce zbożowej   
w postaci dużych, chrupiących płatków podane na ziemniaczanym 
puree lub z frytkami oraz surówką z młodej  marchewki / 200g 
 

25 zł 

Malutkie kluseczki gnocchi podane opcjonalnie z masełkiem   lub 
sosem pomidorowym / 200g 
 

20 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 – 1but/10 os 50 zł 

mailto:przystan@przystan.wroc.pl
http://www.przystan.wroc.pl/
http://www.marina.wroc.pl/


 

Oferta menu na spotkania od 10 osób (uwaga od 10 osób do rachunku doliczamy 10% service charge, oferta ważna do 30.11.2019) 
 W restauracji akceptujemy płatność  kartą lub gotówką 

   

Restauracja „Przystań” i Restauracja „Marina” 
ul. Księcia Witolda 2, 50-202 Wrocław  tel.mobil.+48 502 130 893 

Email: przystan@przystan.wroc.pl ,  www.przystan.wroc.pl,   www.marina.wroc.pl 

 

France -białe półwytrawne 

Itynera Prosecco Treviso DOC -  Veneto, 

Italy –białe wytrawne 

1but/10 os 95 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 

Wódka Ostoya  0,7l 190 zł 

Wyborowa Equisite 0,7l 280 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 

 

Oferta napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz karta win 

dostępna jest na naszej stronie www.przystan.wroc.pl 

 
 
 

 
PROPOZYCJA KOKATJLI 

 
Koktajle na dobry początek 
 
Classic Martini - Vodka / gin, dry vermouth                                                                                    
12 cl  25 zł 
 

Crusta - Cognac, sweet vermouth, lemon, prosecco                                                                       
12 cl  28 zł 
 
Negroni- Gin, sweet  vermouth, Campari                                                                                           
10 cl  24 zł 
 
                                                                                                                                                          
 
Koktajle Deserowe  

Grasshopper - Cream de cacao, cream de menthe, cream                                                           
12 cl  22 zł 

Brandy Alexander- Cognac, cream de cacao, cream                                                                     
12 cl  22 zł 

Espresso Martini-  Vodka, coffee, coffee liqueur,  sugar                                                              
12 cl  24 zł 

 

 
 
 

 
Przewidywany czas spotkań– do 3 godzin 

Opłata za kolejne godziny wynosi 100 pln / godz. 
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