
Dodatkowo:
Bufet kawowy 15 zł / os.
Wino białe lub czerwone 65 zł / 0,75l
Karafka wody z cytrusami 9 zł / 1l 
Karafka soku 12 zł / 1l 
 Kontakt:
joanna.gulczynska@regattahotel.pl / 501 221 215
katarzyna.kryger@regattahotel.pl / 512 041 844

Menu platerowe 110 zł
 

ZUPA SERWOWANA (do wyboru): 
_Zupa rybna 

_Krem z podgrzybka z ziołowymi grzankami 
DANIE GŁÓWNE (1,5 porcji / os.): 

_Karp smażony na maśle 
_Dorsz smażony 

_Pierogi z kapustą i grzybami (4 szt./porcja)
_Filet z kurczaka w sosie borowikowym 

DODATKI (1,5 porcji / os.): 
_Kopytka wielkopolskie 

_Ziemniaki gotowane z koperkiem 
_Kapusta z grzybami 
_Warzywa gotowane 

DESER (1 porcja / os.): 
_Makowiec 

_Piernik przekładany powidłami w czekoladzie z chilli 
_Kompot z suszu 

 
Menu platerowe 165 zł

 
ZUPY SERWOWANA (do wyboru): 

_Barszcz z uszkami 
_Krem z podgrzybka z ziołowymi grzankami 

DANIE GŁÓWNE (2 porcje / os.): 
_Karp smażony na maśle truflowym 

_Sandacz smażony z sosem z korniszonów 
_Eskalopki z polędwiczki wieprzowej, sos borowikowy 

_Pierogi z kapustą i grzybami (4 szt./porcja)
DODATKI (1,5 porcji / os.): 
_Kopytka wielkopolskie 

_Ziemniaki gotowane z koperkiem 
_Kapusta z grzybami 
_Warzywa gotowane 

DESER (1 porcja / os.): 
_Makowiec 

_Piernik przekładany powidłami w czekoladzie z chilli 
_Sernik tradycyjny 
_Kompot z suszu 

ZIMNY BUFET (1,5 porcji / os.): 
_Tatar ze śledzia, konfitura z czerwonej cebuli, pumpernikiel 

_Carpaccio z buraków, ser kozi, rukola, orzechowy
_Pasztet z kaczej wątroby z żurawiną 

_Ryba w galarecie
_Pieczywo, masło

Menu w formie bufetu 170 zł 
 

ZUPA
_Barszcz czysty z pasztecikiem

_Krem z podgrzybka
DANIA GŁÓWNE (2 porcje/os.)

_Dorsz smażony w cieście piwnym
_Pierogi z kapustą i grzybami

_Roladki wołowe po staropolski, sos pieczeniowy
_Łazanki z kapustą i grzybami, okraszone

wędzonką
DODATKI (2 porcje/os.)

_Ziemniaki gotowane z koperkiem
_Kopytka wielkopolskie

_Kapusta z grzybami
_Warzywa gotowane pod kruszonką

DESER (1 porcja/os.)
_Sernik domowy

_Makowiec z własnej pracowni
ZIMNE ZAKĄSKI (2 porcje/os.)

_Tatar ze śledzia podany na jabłku
_Pasztet pieczony z żurawiną

_Śledź w śmietanie, śledź w oleju z cebulką
_Carpaccio z karkówki, mus chrzanowy

_Schab nadziewany ze śliwką, sos cumberland
_Sałatka ze śledzia i buraków

_Sałatka a’la Cezar z grillowanym kurczakiem
_Pieczywo, masło


