
 

Pestka Restaurant | ul. Zatorska 14, 34-100 Wadowice 
tel. +48 530 066 943 | e-mail: info@pestkarestaurant.pl | www.PestkaRestaurant.pl 

 

MENU Z OKAZJI CHRZTU – PROPOZYCJA I 

Zestaw I 
 

 

UROCZYSTY OBIAD 

Zupa 

Rosół wołowo – drobiowy z makaronem 

 

Danie główne 

Kieszeń z kurczaka z serem i brokułami  

w oprawie  ziemniaków z koperkiem 

lub do wyboru 1 mięso: 

-Pierś z kurczaka nadziewana pieczarkami i serem 

- Kotlet de volaille, -Kotlet po szwajcarsku, - Kotlet panierowany z kurczaka lub schabu 

 

Dodatki 

Zestaw surówek z warzyw sezonowych  

/3 surówki do wyboru/ 

 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Ciasto w zakresie zleceniodawcy 
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BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzik do wyboru /pod pierzynką, z kaparami i porem / 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

 

DANIE GORĄCE 

Barszczyk czerwony z pasztecikiem  

lub 

Zupa gulaszowa 

 

 

NAPOJE 

Napoje gazowane (Coca cola) 2 szt/os 

Sok owocowy 100 % 0,25l/os 

Woda mineralna – nielimitowana 

Kawa rozpuszczalna lub parzona - nielimitowana 
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MENU Z OKAZJI CHRZTU – PROPOZYCJA II 

Zestaw I 

 

UROCZYSTY OBIAD 

Zupa 

Domowy rosół z kury 

lub 

Krem z brokułów z grzankami 

 

Danie główne 

Pierś kurczaka sous vide z sosem żurawinowym lub serowym 

w oprawie  ziemniaków z koperkiem 

lub do wyboru 1 mięso: 

- Pierś z kurczaka nadziewana serem Mozzarella, szpinakiem i pomidorami, - Schab 
nadziewany pieczarkami i serem, - Filet z kurczaka z ananasem i żurawiną 

 

Dodatki 

Zestaw surówek z warzyw sezonowych 

/3 surówki do wyboru/ 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Ciasto w zakresie zleceniodawcy 
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BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzik do wyboru /pod pierzynką, z kaparami i porem / 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Faszerowane udko z kurczaka 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

DANIE GORĄCE 

Pieczony schab w sosie własnym z kluskami śląskimi i buraczkami na ciepło 

lub 

Szaszłyk drobiowy na risotto warzywnym 

 

NAPOJE 

Napoje gazowane (Coca cola) 2 szt/os 

Sok owocowy 100 % 0,25l/os 

Woda mineralna – nielimitowana 

Kawa rozpuszczalna lub parzona - nielimitowana 

 

Lampka wina czerwonego lub białego podana do obiadu 
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MENU Z OKAZJI CHRZTU – PROPOZYCJA III 

Zestaw I 

 

UROCZYSTY OBIAD 

Zupa (do wyboru) 

Domowy rosół z kury 

Krem z brokułów z grzankami 

Krem z pomidorów 

 

Danie główne serwowane 

Rolada wieprzowa faszerowana boczkiem w sosie własnym  

podana z ziemniakami i buraczkami na gorąco 

 

Dodatkowo do dania głównego dwa mięsa do wyboru 

Pierś z kurczaka w migdałach 

Kotlet schabowy 

Kotlet de volaille 

 

Dodatki 

Zestaw surówek z warzyw sezonowych 

/3 surówki do wyboru/ 

 

DESER 

Puchar lodowy z sosem owocowym 
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BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzik do wyboru /pod pierzynką, z kaparami i porem / 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Faszerowane udko z kurczaka 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

DANIE GORĄCE 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

 

NAPOJE 

Napoje gazowane (Coca cola) 2 szt/os 

Sok owocowy 100 % 0,25l/os 

Woda mineralna – nielimitowana 

Kawa rozpuszczalna lub parzona - nielimitowana 

 

Lampka wina czerwonego lub białego podana do obiadu 
 
 
 
Tort w zakresie zleceniodawcy 

Ciasto w zakresie zleceniodawcy 
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MENU Z OKAZJI CHRZTU – PROPOZYCJA IV 

Zestaw I 

 

 

UROCZYSTY OBIAD 

Zupa 

Krem z kury z grzankami 

lub 

Krem z pomidorów z kwaśną śmietaną 

 

Danie główne 

Patera mięs: 

Pieczeń cielęca w sosie własnym 

Kotlet de volaille  

Kotlet schabowy 

 

Dodatki 

Ziemniaki z masełkiem i koperkiem 

Ziemniaki opiekane 

Zestaw surówek z warzyw sezonowych 

/3 surówki do wyboru/ 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Ciasto w zakresie zleceniodawcy 

 

OWOCE 
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BIESIADY KONTYNUACJA  

Półmisek pieczonych mięs 

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Ryba po grecku 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Sałatka Tortellini 

Faszerowane udko z kurczaka 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

 

DANIE GORĄCE 

Polędwiczka wieprzowa z sosem borowikowym 

z kopytkami i karmelizowanymi buraczkami 

 

 

NAPOJE 

Napoje gazowane (Coca cola) 2 szt/os 

Sok owocowy 100 % 0,25l/os 

Woda mineralna – nielimitowana 

Kawa rozpuszczalna lub parzona - nielimitowana 

 

Lampka wina czerwonego lub białego podana do obiadu 
 

 


