
 

Pestka Restaurant | ul. Zatorska 17, 34-100 Wadowice 
tel.+48 530 066 943 | e-mail: info@pestkarestaurant.pl | www.PestkaRestaurant.pl 

 

MENU OKOLICZNOŚCIOWE I 

 

Uroczysty obiad: 

Zupa 

Rosół wołowo-drobiowy z makaronem 

 

Danie Główne 

Pierś z grilla na blanszowanym szpinaku z suszonymi pomidorami  

z ziemniakami puree z koperkiem 

lub do wyboru jedno mięso: 

-Kieszeń z kurczaka z serem i brokułami lub -Kotlet de volaille lub -Kotlet schabowy 

 

Do wyboru 3 surówki: 

Buraczki karmelizowane, marchewka, seler, kapusta pekińska, mizeria 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Kawa, herbata nielimitowana 

 

BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzik do wyboru 

/pod pierzynką, z kaparami i porem ,w oleju/ 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

I DANIE GORĄCE 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

lub Zupa gulaszowa 

 

NAPOJE 

Woda mineralna z cytryną i miętą- nielimitowana 

Soki 100%:pomarańczowy,jabłkowy 0,25l/os. 

Cola 2 szt./os, Kawa, herbata - nielimitowana 
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE II 

 

Uroczysty obiad: 

Zupa (do wyboru) 

Rosół wołowo-drobiowy z makaronem 

 

Danie Główne 

Rolada wieprzowa faszerowana boczkiem w sosie własnym  

podana z ziemniakami puree z koperkiem i buraczkami na gorąco 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Kawa , herbata nielimitowana 

 

BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzik do wyboru 

/pod pierzynką, z kaparami i porem ,w oleju/ 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

I DANIE GORĄCE 

Kieszeń z kurczaka z serem i brokułami  

w oprawie  ziemniaków z koperkiem 

 

NAPOJE 

Woda mineralna z cytryną i miętą- nielimitowana 

Soki 100%:pomarańczowy,jabłkowy 0,25l/os 

Cola 2 szt./os 

Kawa, herbata - nielimitowana 
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE III 

 

Zupa 

Rosół wołowo-drobiowy z makaronem 

 

Danie Główne / Patera mięs: 

Kotlet de volaille,  

Kotlet schabowy 

Roladka wieprzowa w sosie własnym 

 

Ziemniaki puree 

Ziemniaki opiekane 

 

Do wyboru 3 surówki: 

Buraczki karmelizowane, marchewka, seler, kapusta pekińska, mizeria 

 

DESER 

Tort w zakresie zleceniodawcy 

Kawa , herbata nielimitowana 

 

BIESIADY KONTYNUACJA 

Półmisek lokalnych wędlin  

Deska serów 

Tymbaliki drobiowe 

Śledzikdo wyboru /pod pierzynką, z kaparami i porem ,w oleju/ 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynce 

Sałatka Gyros 

Koreczki na trzy sposoby  

Masło ziołowe 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

I DANIE GORĄCE 

Żurek z białą kiełbasą lub Gulaszowa 

 

NAPOJE 

Woda mineralna z cytryną i miętą- nielimitowana 

Soki 100%:pomarańczowy, jabłkowy 0,25l/os 

Cola 2 szt./os. kawa, herbata - nielimitowana 


