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WARUNKI REZERWACJI  
OFERTY WIELKANOCNEJ 2022 

 
 

Wielkanoc to wyjątkowy czas, stworzyliśmy więc wyjątkowe menu 
świąteczne, aby zadbać o podniebienia naszych Gości!  

W ofercie wielkanocnej znajdziecie Menu na Śniadanie, Obiad 
Świąteczny i Zestawy składające się z zimnych i ciepłych dań, 

przystawek, ciast i dodatków.  
Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie! 

 
 

• WIELKANOC W RESTAURACJI. Zarezerwuj miejsce  
w Restauracji First Floor, a my zorganizujemy dla Ciebie 
świąteczne śniadanie lub obiad, abyś mógł spędzić czas  

ze swoimi najbliższymi. 
 
• OFERTA NA WYNOS. Zamów świąteczny catering na wynos, 

oszczędzając czas na przygotowanie potraw. Oferta na wynos 
obejmuje Śniadanie, Obiad Świąteczny i wszystkie Zestawy. 

 
• DLA FIRM. Warunki organizacji spotkania świątecznego dla firm 

lub zamówienia cateringu na wynos, ustalane są indywidualnie. 
 

• Rezerwacje i zamówienia można składać do 10 kwietnia 2022 r. 
 

• Przy zamówieniach na wynos nie doliczamy do rachunku 10 % 
serwisu. 

 
• Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłacenie zaliczki  

w kwocie ustalonej podczas dokonywania rezerwacji.  
 

• Restauracja jest nieczynna w dniu 17 kwietnia 2022 r. 
 

• Szczegółowe informacje przedstawimy telefoniczne:  
+48 22 255 99 50 
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ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
(Serwowane w formie bufetu 

lub podawane „w stół” na półmiskach) 
 
 

ZIMNA PŁYTA 
 

Kiełbasa czosnkowa z korniszonami i marynowaną papryką 
Szynka wiejska z musem chrzanowym 

Podwędzana szynka z indyka z sosem cumberland 
Wybór serów żółtych i dojrzewających 

Łosoś z zimnego dymu z kwaśną śmietaną, cytryną  
i owocami kaparowca 

Śledzik z parzoną szalotką i szarą renetą 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Świeże sałaty i warzywa 
Jaja faszerowane 

Wybór mięs pieczonych 

 
DANIA GORĄCE 

 
Biały barszcz z kiełbasą i jajem na twardo 

Biała kiełbaska na ciepło ze smażoną cebulką 

 
NA SŁODKO 

 
Tarta makowa 

Mazurek 
Sernik 

 
 

CENA: 129 zł brutto / os. 
 

Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 
Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
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OBIAD ŚWIĄTECZNY 
 
 
 

PRZYSTAWKA 
 

Carpaccio z buraka z serem pleśniowym 
 
 

ZUPA 
 

Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem 
 
 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru) 

 

Kark wieprzowy pieczony w sosie myśliwskim, 
puree tymiankowe, karmelizowane miodem buraki 

Dorsz w sosie śmietanowym, puree z selera, 
pappardelle z warzyw 

 
 

DESER 
 

Czekoladowy sernik z musem wiśniowym 

 
 
 
 
 

CENA: 119 zł brutto / os. 
 

Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 
Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
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OFERTA WIELKANOCNA 
 

ZESTAW 1 
 

WYBÓR JAJ 
Cząstki jaj z solą i pieprzem 

Jaja garnirowane: szpinakiem, łososiem,  
pastą z sardynek, paluszkiem krabowym i krewetką 

 
ZIMNE PRZEKĄSKI 

Tymbaliki drobiowe z warzywami i jajem 
Pieczony schab ze śliwką i morelą 

Schab faszerowany białą kiełbasą z sosem tuńczykowym 
Karkówka szpikowana słoniną i czosnkiem 

Pasztet staropolski glazurowany galaretką porzeczkową 
Mini roladki jajeczne z sosem tatarskim 

 
BUFET SAŁATKOWY 

Sałatka ziemniaczana z jajkiem i chrustem z boczku z sosem chrzanowym 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Mix sałat z pieczonym łososiem z sosem musztardowo-miodowym z koprem 
Pieczywo bankietowe 

 
BUFET CIEPŁY 
Barszcz zabielany 

Żurek świąteczny z suszonymi grzybami 
Szynka pieczona z goździkami w sosie żurawinowo-różanym 

Pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami 
Dorsz w sosie borowikowym 

 
Dodatki 

Ziemniaki opiekane z rozmarynem 
Buraki karmelizowane 

Puree tymiankowe 
Marchewka paryska 

 
CIASTA 

Mazurek świąteczny 
Sernik krakowski 

 
Cena zestawu: 210 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu.  

Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
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ZESTAW 2 
 

WYBÓR JAJ 
 

Cząstki jaj z solą i pieprzem 
Jaja z sosem tatarskim 

Jaja garnirowane: szpinakiem, łososiem,  
pastą z sardynek, paluszkiem krabowym i krewetką 

 
ZIMNE PRZEKĄSKI 

 
Rolada z kurczaka z grzybami 

Roladki z szynki z farszem chrzanowym 

Karkówka pieczona w przyprawach korzennych 
Schab faszerowany białą kiełbasą z sosem tuńczykowym 

Pasztet staropolski z żurawiną 
 

BUFET SAŁATKOWY 
 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka z tuńczykiem i jajkiem 

Sałatka śledziowa 

Pieczywo bankietowe 
 

BUFET CIEPŁY 
 

Żurek świąteczny z suszonymi grzybami 
Pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami 

Kark wieprzowy w sosie myśliwskim 
 

CIASTA 
 

Mazurek świąteczny 
Sernik 

 

 
Cena zestawu: 159 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
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ZESTAW 3  
(BEZMIĘSNY) 

 
 

WYBÓR JAJ 
 

Cząstki jaj z solą i pieprzem 
Jaja garnirowane: szpinakiem, łososiem,  

pastą z sardynek, paluszkiem krabowym i krewetką 
 

ZIMNE PRZEKĄSKI 
 

Terrine serowa z oliwkami 
Terrine z sandacza pod delikatną galaretką 

Wędzony łosoś pod żółtą pierzynką 
Tymbaliki rybne z jajkiem 

 
BUFET CIEPŁY 

 
Kremowa zupa chrzanowa 

 
BUFET SAŁATKOWY 

 
Sałatka kalafiorowa z jajkiem i pomidorem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka śledziowa z pieczarkami 

Pieczywo bankietowe 
 

CIASTA 
 

Mazurek świąteczny 
Sernik 

 

 
Cena zestawu: 126 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
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ZESTAW 4  
(BEZMIĘSNY) 

 
 

WYBÓR JAJ 
 

Cząstki jaj z solą i pieprzem 

Jaja ze szpinakiem 
Jaja z łososiem 

Jaja z pieczarkami 
Jaja z sosem tatarskim 

Jaja obsmażane w skorupkach 
 

WYBÓR KANAPEK WIELKANOCNYCH 
 

Z jajkiem i kawiorem 

Z pstrągiem i koperkiem 
Z tatarem z łososia i z kaparem 

Z serem camembert i żurawiną 
Z jajkiem i anchois 

 
BUFET SAŁATKOWY 

 
Sałatka kalafiorowa z jajkiem i pomidorem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka śledziowa 

Pieczywo bankietowe 
 

CIASTA 
 

Mazurek świąteczny 

Sernik 
 

 
Cena zestawu: 99 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu. 
 
 


