
grille



menu 65 zł / osoba

Wybór kiełbas
Kaszanka w papilocie z cebulką
Filet z kurczaka z grillowanym jabłkiem
Boczek rolowany
Ziemniaki pieczone w folii
Smalec z jabłkiem i żubrówką
Sałatka szwedzka 
Kapusta kiszona z kminkiem
Pieczywo, masło
Sos czosnkowy, musztarda, ketchup

grill i
Wybór kiełbas
Kaszanka w papilocie z cebulą
Szaszłyk drobiowy
Przysmak rybny w papilocie z masłem czosnkowym
Ziemniaki pieczone w folii
Ogórki małosolne
Smalec tradycyjny ze skwarkami
Mix sałat z warzywami z sosem winegret
Pieczywo, masło
Sos czosnkowy, musztarda, ketchup

grill ii

OFERTA DLA GRUPY MIN. 10 OS.

OFERTA DLA GRUPY MIN. 25 OS.
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Karczek marynowany na sposób cygański
Zbójnicki boczek uprzednio rolowany 
na dębowym dymie
Kiełbasa grillowana z farszem
musztardowo - serowym
Skrzydełka pikantne po azjatycku
Sataje drobiowe w teriyaki
Pstrąg grillowany w całości 
z masłem migdałowym
Papilot z soli z sałatką tajską
Ziemniaki z ziołami
pieczone w folii 
Warzywa grillowane
Kwaśnica z żeberkiem lub 
żurek staropolski z jajkiem
Sałatka coleslaw
Sałatka grecka
Sałatka z buraczków ćwikłowych
Ogórki małosolne, pieczarki, 
papryka marynowana
Sos cumberland, tzatzyki 
Musztarda, ketchup, chrzan
Pieczywo, masło
Bagietka korzenna, paluchy

grill iii
Burgery saute
Pikantne żeberka
Kaszanka
Dramsztyki z kurczaka w tandoori
Turnedo z białej kiełbasy ze śliwką
Makrela faszerowana ziołową fetą
Szaszłyki wieprzowe
Szaszłyki warzywne (cebula, pomidor, cukinia, pieczarki)
Ziemniaki pieczone w folii 
z sosem ziołowo – czosnkowym
Mix sałat z sosem winegret
Chłodnik litewski z jajkiem lub barszcz czerwony 
Sałatka z selera i warzyw  z sosem ogórkowym
Sałatka z pomidorów z serem mozzarella i czosnkiem
Ogórki kiszone, papryka marynowana
Buraki  marynowane w occie balsamicznym
Smalec wiejski ze skwarkami
Bagietka korzenna, paluchy
Pieczywo, masło
Sos cumberland, sos jogurtowy
Musztarda, ketchup, chrzan

grill iv

menu 79 zł / osoba

OFERTA DLA GRUPY MIN. 25 OS.
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Przyjęcie grillowe w chacie 17 Rudych Wiewiórek to wiosenno-letnia propozycja Restauracji Magnifica.
Zatopiona wśród zieleni parku sosnowo-dębowego, otoczona alejkami spacerowymi jest idealnym 

miejscem na firmową imprezę integracyjną lub uroczysty posiłek na świeżym powietrzu.
Chata mieści do 120 osób, posiada osłony przed wiatrem i deszczem,

własne nagłośnienie i oświetlenie.

Kawa
Herbata 
Woda mineralna 
Soki owocowe
Napoje gazowane 
Lemoniada

bezalkoholowy alkoholowy

Wino
Piwo lane 
Kawa
Herbata 
Woda mineralna 
Soki owocowe
Napoje gazowane 
Lemoniada
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pakiet napoi

  oferta

6h - 30 zł / os.                    

6h - 55 zł / os.                    


