
PROPOZYCJE
MENU OKOLICZNOŚCIOWEGO

Opcja 1 - Dębowy TalerzOpcja 1 - Dębowy Talerz  

+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

ZupaZupa
Tradycyjny rosół domowy z makaronemTradycyjny rosół domowy z makaronem  

Danie główne serwowane półmiskowoDanie główne serwowane półmiskowo  
(1,5 porcji mięsa na osobę)(1,5 porcji mięsa na osobę)
Roladka drobiowa z farszem do wyboruRoladka drobiowa z farszem do wyboru  
(papryka, ser, szynka lub brokuły z serem feta)(papryka, ser, szynka lub brokuły z serem feta)
Rolada wieprzowaRolada wieprzowa
Pieczeń ze schabuPieczeń ze schabu  

Sos pieczeniowySos pieczeniowy
Sos rockpolowySos rockpolowy  

Kluski śląskieKluski śląskie
Ziemniaki pieczone z ziołamiZiemniaki pieczone z ziołami

Sałatka greckaSałatka grecka
Marchew z chrzanemMarchew z chrzanem  
Surówka z białej kapustySurówka z białej kapusty  

NapojeNapoje  
((serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)
Woda z cytryna i miętąWoda z cytryna i miętą
Kompot domowyKompot domowy  

885,-5,-



Opcja 2 - Śląski TalerzOpcja 2 - Śląski Talerz  

+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

ZupaZupa
(jedna do wyboru)(jedna do wyboru)
Tradycyjny rosół domowy makaronemTradycyjny rosół domowy makaronem  
Krem z grzybów leśnych zKrem z grzybów leśnych z    grzankami ziołowymigrzankami ziołowymi  

Danie główne serwowane półmiskowoDanie główne serwowane półmiskowo  
(1,5 porcji mięsa na osobę)(1,5 porcji mięsa na osobę)
TrTradycyjny kotlet schabowyadycyjny kotlet schabowy
PiPieczeń z karczkueczeń z karczku  
Śląska rolada wołowaŚląska rolada wołowa  

Sos pieczeniowySos pieczeniowy
Sos pieczarkowySos pieczarkowy

Kluski śląskieKluski śląskie
Ziemniaki z koperkiemZiemniaki z koperkiem

Surówka z czerwonej kapustySurówka z czerwonej kapusty
Surówka z białej kapustySurówka z białej kapusty
Surówka z buraczkówSurówka z buraczków  

NapojeNapoje  
((serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)
Woda z cytryna i miętąWoda z cytryna i miętą
Kompot domowyKompot domowy  

9999,-,-



Opcja 3 - Wyborny TalerzOpcja 3 - Wyborny Talerz  

+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

Zupa lub przystawka do wyboruZupa lub przystawka do wyboru  
(jedna do wyboru)(jedna do wyboru)
Tradycyjny rosół domowy makaronemTradycyjny rosół domowy makaronem  
Krem z grzybów leśnych zKrem z grzybów leśnych z    grzankami ziołowymigrzankami ziołowymi  
Seler w złocistej panierce podany na sałacie z pomidorkami koktajlowymi,Seler w złocistej panierce podany na sałacie z pomidorkami koktajlowymi,  
muśnięte sosem czosnkowymmuśnięte sosem czosnkowym
Moskole z musem z wędzonego pstrągaMoskole z musem z wędzonego pstrąga  

Danie główne serwowane półmiskowoDanie główne serwowane półmiskowo  
(2 porcje mięsa na osobę)(2 porcje mięsa na osobę)
ŚląskŚląska rolada wołowaa rolada wołowa
KaKacze udko konfitowanecze udko konfitowane  
ŁoŁosoś grillowanysoś grillowany

Sos pieczeniowySos pieczeniowy  
Sos imbirowo- cytrynowy z nuta mioduSos imbirowo- cytrynowy z nuta miodu  

KlKluski śląskieuski śląskie
Placuszki RostiiPlacuszki Rostii  
Gniocchi dyniowe z masłem szalwiowymGniocchi dyniowe z masłem szalwiowym  

BrokBrokuły z prażonymi płatkami migdałów i masłemuły z prażonymi płatkami migdałów i masłem  
Cząstki buraków na ciepłoCząstki buraków na ciepło
Surówka z czerwonej kapustySurówka z czerwonej kapusty  

NapojeNapoje  
((serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)serwowane w cenie zestawu 0,4 l na osobę)
Woda z cytryna i miętąWoda z cytryna i miętą
Kompot domowyKompot domowy  

130130,-,-



Menu WegetariańskieMenu Wegetariańskie

+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

Zupa lub przystawkaZupa lub przystawka  
(jedna do wyboru)(jedna do wyboru)
RRosółosół    wegetariańskiwegetariański    z makaronemz makaronem
Krem z grzybów leśnychKrem z grzybów leśnych    z grzankami ziołowymiz grzankami ziołowymi  
Carpacio z buraka z sosem balsamicznym , serem fetaCarpacio z buraka z sosem balsamicznym , serem feta    ii  
orzechamiorzechami    włoskimiwłoskimi  
Moskole z moskole twarożkiem czosnkowo ziołowymMoskole z moskole twarożkiem czosnkowo ziołowym  

Dania główneDania główne
(jedna opcja do wyboru )(jedna opcja do wyboru )
PulpecikiPulpeciki z tofu z nutą ziołow z tofu z nutą ziołową seą serwowane z z ziemniakrwowane z z ziemniakami pureami puree ie i
surówkąsurówką  
na na oostro z marchewką,stro z marchewką,  
PPieczony kalafior w marynacie BBQ podawany z ziemniakamiieczony kalafior w marynacie BBQ podawany z ziemniakami
pieczonymipieczonymi  
z ziołamiz ziołami    i świeżą sałatą z winegretem,i świeżą sałatą z winegretem,
KotletKotlety z seleray z selera    podane na puree ziemniaczano pietruszkowym,podane na puree ziemniaczano pietruszkowym,  
serwowaneserwowane    z surówką z białej kapusty z ogórkiem ,z surówką z białej kapusty z ogórkiem ,
Smażone boczniSmażone boczniaki w złocistej panierceaki w złocistej panierce    serwowane z ziemniakamiserwowane z ziemniakami  
hasselback i surówką coleslaw,hasselback i surówką coleslaw,  
FaszerowanaFaszerowana    warzywami cukinia podawana z ryżem jaśminowymwarzywami cukinia podawana z ryżem jaśminowym    ii      
sałatą z sosem miodowo-imbirowymsałatą z sosem miodowo-imbirowym  

Cena zależna od wyboru menu



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

DeserDeser
(jedna opcja do wyboru)(jedna opcja do wyboru)
LLody waniliowe z musemody waniliowe z musem truskawkowym truskawkowym
Panna cotta waniliowa z musem truskawkowymPanna cotta waniliowa z musem truskawkowym  
i listkiem miętyi listkiem mięty  
Panna cotta o smaku mango z sosem truskawkowymPanna cotta o smaku mango z sosem truskawkowym
PółmPółmisek z ciastami (2 porcje na osobę, minimum 20 osób)isek z ciastami (2 porcje na osobę, minimum 20 osób)
MiniMini bezy pavlova z śmietaną i bezy pavlova z śmietaną i  owocowocamiami    

BufBufet słodkościet słodkości – 3 deserki na  – 3 deserki na oosobęsobę

Owoce filetowane Owoce filetowane (w zależności od sezonu)(w zależności od sezonu)
(winogrona, pomarańcze, ananas, melon, grejpfrut, arbuz)(winogrona, pomarańcze, ananas, melon, grejpfrut, arbuz)

Tort okolicznościowy Tort okolicznościowy (minimum 12 porcji)(minimum 12 porcji)

Napoje gorąceNapoje gorące
płatne dodatkowopłatne dodatkowo
KawaKawa w termosie w termosie  
Herbata w termosieHerbata w termosie  
Ciepłe mleko do kawyCiepłe mleko do kawy
CytCytryny do herbatyryny do herbaty

Bufet kawowy z możliwością uBufet kawowy z możliwością użyciżycia ekspresu kawowegoa ekspresu kawowego  

W przypadku dostarczenia wyrobów cukierniczych wW przypadku dostarczenia wyrobów cukierniczych w
własnym zakresie zostanie naliczona opłata serwisowawłasnym zakresie zostanie naliczona opłata serwisowa  

14,-

22,- /os

17,- /os

18,- /os

6,- /szt

1,5l – 20zł
1,5l - 15zł

10,- /os 

DeseryDesery



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

Zestaw mięs piZestaw mięs pieczonycheczonych  
(schab w ziołach, karczek pieczony, boczek rol(schab w ziołach, karczek pieczony, boczek rolowany,owany,
śliwki w boczku)śliwki w boczku)
WędlinyWędliny tradycyjne (kabanosy, szynka drobiowa, salami) tradycyjne (kabanosy, szynka drobiowa, salami)
Zestaw serów francuskich z krakersami, grissini iZestaw serów francuskich z krakersami, grissini i
winogronamiwinogronami  
Tatar z łososiaTatar z łososia    serwowany na grzankach z pieczywaserwowany na grzankach z pieczywa
razowegorazowego
TTatar z suszonych pomidorówatar z suszonych pomidorów  
ZZestaw pastestaw past    hummus z świeżymihummus z świeżymi    warzywwarzywamiami    i palui paluchamichami
serowymiserowymi  
Pieczony dPieczony domomowy pasztet z żurawinąowy pasztet z żurawiną
Kurczak grillowany z dipamiKurczak grillowany z dipami  
Babeczki z wytrawnym musemBabeczki z wytrawnym musem
Galaretki drobioweGalaretki drobiowe  
Tortille nadziewane szpinakiem i serem feta, orazTortille nadziewane szpinakiem i serem feta, oraz
suszonymi pomidorsuszonymi pomidoramiami i rukolą i rukolą  
PulpPulpecik z dorszaecik z dorsza    z koperkiem i cz koperkiem i cytytrynąryną
Pieczarki faszerowane mięsem lub szpinakiemPieczarki faszerowane mięsem lub szpinakiem
Warzywa marynowaneWarzywa marynowane
Kuleczki warzywne w sezamie i czarnuszceKuleczki warzywne w sezamie i czarnuszce
Bagietki z pieca z maslem ziołowo-czosnkowymBagietki z pieca z maslem ziołowo-czosnkowym  
Masełka smakowe i pieczywo – Opcja stałaMasełka smakowe i pieczywo – Opcja stała

Zimna PłytaZimna Płyta 555,-5,-

(do wyboru  6 opcji)



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

TradyTradycyjna jarzyncyjna jarzynowaowa
ZZ szynką i selerem szynką i selerem  
Z kurczakiem, ananasem i ryżemZ kurczakiem, ananasem i ryżem  
MMakaronowa z papryką, kukurydzą, szynką i zielonąakaronowa z papryką, kukurydzą, szynką i zieloną
pietruszkąpietruszką
Caprese (mozzCaprese (mozzarella i pomidory)arella i pomidory)
SSałatka z kasząałatka z kaszą j jaglaglaną, kuraną, kurczakiem,czosnkieczakiem,czosnkiem im i
pietruszkąpietruszką  
Sałatka ravioliSałatka ravioli  
SSałatka Greckaałatka Grecka  
SSałatka z grillowanych warzyw, oliwek z natką i oliwąałatka z grillowanych warzyw, oliwek z natką i oliwą
czosnkowączosnkową  
SSałatkaałatka z rukolą, gruszką i serem lazur z rukolą, gruszką i serem lazur  
Sałatka CezarSałatka Cezar  
Sałatka Cezar wegetariańskaSałatka Cezar wegetariańska  
SSałatka brokułowaałatka brokułowa  

Sałatki do zimnej płytySałatki do zimnej płyty

(do wyboru 2 opcje)



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

BarszBarszcz z krcz z krookietem z mięsem wieprzowymkietem z mięsem wieprzowym  
(1,5(1,5 porcji na osobę) porcji na osobę)

Barszcz z krokietem z indykiem i warzywamiBarszcz z krokietem z indykiem i warzywami

ZupZupa gulaszowaa gulaszowa  

Udziec wieprzowy z kapustą zasmażaną i pieczywemUdziec wieprzowy z kapustą zasmażaną i pieczywem
(minimum 20 osób)(minimum 20 osób)  

Flaczki z boczniakówFlaczki z boczniaków  

Zupa kZupa krem z burem z buraka z pasztecikami z kapusta i graka z pasztecikami z kapusta i grrzybamizybami    

Kotlety jajeczneKotlety jajeczne z nutą imbiru i czosnku, podane z z nutą imbiru i czosnku, podane z
ziemniakami pieczonymi orazziemniakami pieczonymi oraz    ssałatkaałatka z szpinaku sosem z szpinaku sosem
miodowo- musztardowymmiodowo- musztardowym      

Barszcz z krokietem z grzybami i kapustąBarszcz z krokietem z grzybami i kapustą
(1,5 porcji na osobę)(1,5 porcji na osobę)

Barszcz z krokietem ze szpinakiem i serem żółtymBarszcz z krokietem ze szpinakiem i serem żółtym
(1,5 porcji na osobę)(1,5 porcji na osobę)

Barszcz z krokietem z pieczarkami i seremBarszcz z krokietem z pieczarkami i serem
(1,5 porcji na osobę)(1,5 porcji na osobę)

KolacjaKolacja

25,- /os

25,- /os

20,- /os

20,- /os

25,- /os

25,- /os

25,- /os

25,- /os

20,- /os

35,- /os



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

SoSok k 11ll  

Woda z cytryna i miętą 1lWoda z cytryna i miętą 1l  

Lemoniada 1lLemoniada 1l  

NaNapoje gazowane (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Mirinda,poje gazowane (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Mirinda,  
7 Up) 0,2l7 Up) 0,2l

Serwis w zakresie dostarczonySerwis w zakresie dostarczonychch własnych napojów własnych napojów
alkoholowychalkoholowych  

NapojeNapoje

15,- 

10,- 

12,- 

6,- / szt 

15,- / os



+48 77 439 77 29    recepcja@debowewzgorze.eu

PropozyPropozycje dotyczą minimalnej ilości cje dotyczą minimalnej ilości 12 osób12 osób

CzCzas trwania przyjęcia:as trwania przyjęcia:    
ObiadObiad do 4 godzin do 4 godzin
ObiObiad + zimna płyta ad + zimna płyta do 5 godzindo 5 godzin
Obiad+ zimna płyta+ kolacjaObiad+ zimna płyta+ kolacja do 7 godzin do 7 godzin

PPrrzedstawione pzedstawione proropozycje cenowe określają czas biesiadowania wpozycje cenowe określają czas biesiadowania w
trakcie otwarcia restauracji t.j do godz. 22.00.trakcie otwarcia restauracji t.j do godz. 22.00.  
Jeżeli przyjęcie wychodzi poza ramy powyższych usJeżeli przyjęcie wychodzi poza ramy powyższych ustaleńtaleń dotyczących dotyczących
ilości Gości jak również godziny biesiadowania - cena określana jestilości Gości jak również godziny biesiadowania - cena określana jest
indywidualnieindywidualnie

PotwierdzeniemPotwierdzeniem rezerwacji przyjęcia rezerwacji przyjęcia    jest podpisanie umowy orazjest podpisanie umowy oraz
wpłata zadatkuwpłata zadatku    w wysokości 30 % wartości przyjęcia.w wysokości 30 % wartości przyjęcia.  


