
Dworek Nad Pilicą : Menu kolacja - bufetowa 

 
Kolacje bufetowe 

 
Do każdego zestawu woda, sok, herbata gratis 

 
 
 

Zestaw I, cena 69 zł/os (63,89 zl netto) 
 

Dania główne 
Żeberka duszone w winie 

Ryba w mleczku kokosowym w curry czerwonym tajskim 
Dodatki 

Ryż jaśminowy z warzywami i kurkumą 
Alu Gobi( ziemniaczki z kalafiorem, czosnkiem, cebulką i imbirem ) 

Grzanki czosnkowe 
Przekąski zimne 

Deska serów pleśniowych 
Sałatka z tuńczykiem 

Sałatka grecka 
Smalczyk, ogóreczki kiszone 

Deser 
Mus truskawkowy w pucharku 

 

 
 

Zestaw II, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 

 
Dania główne 

Karczek w sosie śmietanowo-chrzanowym 
Pałki z kurczaka w sosie miodowym i sezamie 

Dodatki 
Kluseczki Śląskie w sosie pieczeniowym 

Ziemniaczki opiekane z cebulką i papryką 
Warzywa grillowane 

Grzanki ziołowe 
Przekąski zimne 

Łosoś wędzony na sałacie z oliwą bazylikową 
Koreczki z fetą i oliwkami 

Sałatka z kukurydzą 
Deser 

Patera owoców 
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Zestaw III, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 
 

Dania główne 
Pierś z kurczaka w emulsji miodowo-czosnkowej 

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym 
Dodatki 

Ryż jaśminowy 
Ziemniaczki pieczone z okrasa z boczku 

Surówka z marchewka, z selera 
Przekąski zimne 

Sałatka grecka 
Koreczki z żółtym serem 
Pieczarki marynowane 

Deser 
Owoce 

Ciasto czekoladowe 
 
 

Zestaw IV, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 
 

Dania główne 
Kurczak po diabelsku 

Zrazy w sosie pieczeniowym 
Dodatki 

Ziemniaczki opiekane na masełku 
Kluseczki francuskie 

Surówki 
Grzanki czosnkowe 
Przekąski zimne 

Deska wędlin 
Mini tarty z tuńczykiem 

Pikle 
Deser 

Ciasto szefa kuchni 
 
 

Zestaw V, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 
 

Zupa 
Rosołek tajski 

Dania główne 
Schab soute zapiekany z serem wędzonym i pomidorami 

Rozbef wołowy w sosie wiśniowym 
Dodatki 

Gratę ziemniaczane 
Dwa rodzaje surówek 
Grzanki czosnkowe 
Przekąski zimne 
Sałatka z kalmarami 

Pikle 
Deser 

Panna Cotta 
Patera owoców 
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Zestaw I, cena 85 zł/os (78,70 zł netto) 
 

Dania główne 
Roladki z pstrąga i łososia w sosie cytrynowym z koprem włoskim 

Polędwiczki wieprzowe owijane boczkiem 
Ratatuj z chrupiącym kurczakiem w sezamie 

Dodatki 
Grzanki czosnkowe z suszonymi pomidorami 

Placki ziemniaczane 
Sos kurkowy 

Sałatka z kukurydzą 
  Przekąski zimne 

Mini tarty z tuńczykiem, pomidorami i bazylią 
Sałatka z kurczakiem z dodatkiem szpinaku 

Teryna z  musem z łososia wędzonego układana na mixie sałat 
Deser 

Ciasto szefa kuchni 
Patera owoców 

 
 
 
 

Zestaw II, cena 85 zł/os (78,70 zł netto) 
 

Zupa 
Zupa węgierska z klopsikami 

Dania główne 
Rolada ze schabu ze szpinakiem w sosie wiśniowym 

Pierś kurczaka faszerowana orzechami laskowymi i borowikami 
Dodatki 

Kulki ryżowe 
Ziemniaczki w koszulkach z okrasą 

Przekąski zimne 
Śledzie marynowane w ziołach i winie 

Żeberka wieprzowe w galarecie 
Pasztet wieprzowy 

Mini tarty z musem grzybowym i szparagowym 
Nadziewane udka z kurczaka 

Sałatka grecka 
Deser 

Mini jabłuszka w sosie miodowo-rumowo-karmelowym 
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Zestaw I, cena 89 zł/os (82,41 zł netto) 
 

Zupa 
Zupa Huberta 

Dania główne 
Dorsz po baskijsku 

Polędwiczki wieprzowe w szynce szwarcwaldzkiej 
Dodatki 

Makaron ryżowy z warzywami 
Kopytka w sosie winnym 

Grzanki czosnkowe 
Przekąski zimne 

Carpaccio wołowe na chrupiącym toście z musem chrzanowym 
Sałatka z kalmarów 

Smażone galaretki wieprzowe z remoladą jabłkową 
Potrawka z owoców morza w liściu kapusty z sosem z limety 

Sałatka Nicejska 
Deser 

Sernik dworkowy 

 
 
 
 

Kuchnia Fusion, cena 120 zł/os (111,11 zł netto) 
 

Kurczak masala- pieczone pałki kurczaka w miodzie i przyprawach indyjskich 
Ryba w mleczku kokosowym z curry czerwony 

Pierś z kurczaka w sosie słodkim chilli; miodowo –czosnkowym 
Dal masala 
Butter nan 

Alu gobi (kalfior z ziemniakami w imbirze z cebulką i czosnkiem) 
Ryż jaśminowy z warzywami 

Sałatka orientalna z ogórków z dodatkiem sosu rybnego 
Sałatka z ananasem i żółtym curry 

Pat hai 
Wołowina orientalna 

Kebab wołowy 
Grzanki czosnkowe 

Ciasta 
 Owoce 
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Kuchnia Fusion, cena  130 zł/os (120,37 zł netto) 
 

Krewetki na masełku z pietruszka i czosnkiem 
Grillowany łosoś 
Ryba po tajsku 

Pierś z kurczaka w sosie czosnkowo-miodowym 
Rostbef wołowy w sosie musztardowym 

Ryż z warzywami 
Ziemniaczki z okrasą z boczku 

Grzanki czosnkowe 
Aglio Olio 

Deska serów pleśniowych 
Deska wyrobów wiejskich 

Pikle 
Mus czekoladowy 

Ciasta 
Owoce 

 
 
 

Bufet, cena 155 zł/os (143,52 zł netto) 
 

Zupa 
Krem z pieczarek z szynką i szyjkami rakowymi 

Dania mięsne 
Filety z piersi kaczki smażone w miodzie lawendowym 

Grzybowe pethivier z ziołowym sosem 
Schab w sosie grzybowym 

Dania rybne 
Pieczony łosoś marynowany w tarijaki 

Dodatki 
Ziemniaczki gotowane z posypką koperkową 

puree selerowo- imbirowym 
grillowana cukinia 

warzywa z wody 
Grzanki czosnkowe 
Przekąski zimne 
Sushi na trzy smaki 

Carpaccio z łososia z parmezanem kaparami 
Sałatka z wędzonego rostbefu z gruszkami sherry i bukietem sałat 

Teryna z szynki i szparagów w lekkim sosie ziołowym 
Rogaliki z farszem z łososia w ziołach 

Smażona kiełbasa z dorsza w sosie z gruboziarnistej musztardy sałatka 
Sałatka Woldorfa 

Deser 
Ciasta 
Owoce 

 


