
Karmelizowany burak z pudrem pistacjowym i pianką z koziego sera
zagrodowego 

Domowy rosół z makaronem 
Pikantna zupa gulaszowa 

Polędwiczka w sosie z grzybów leśnych z rozmarynem 
Dorsz w sosie porowym 
Kotlet po Kijowsku (pieczarki z serem/masło z pietruszką)
Ziemniaki pieczone w ziołach, 
Ziemniaki gotowane podane z koprem 
Zestaw surówek sezonowych 
Buraczki na ciepło 

Panna Cotta z owocami leśnymi 

Pstrąg potokowy w cytrynowej galarecie 
Schab sous vide z musem chrzanowym i rukolą 
Sałatka z szynką i serem królewskim 
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem cezar 
Grillowana cukinia z suszonymi pomidorami i serem feta 
Parfait z wątróbki na grzance z marmoladą z czerwonej cebuli 
Roladka drobiowa z fetą i zielonym pieprzem 
Śledź w śmietanie 
Pieczywo 

Pieczone udka z rozmarynem, warzywa korzeniowe, zapiekanka ziemniaczana 
Barszcz czerwony czysty 

PRZYSTAWKA: 

ZUPA JEDNA DO WYBORU: 

DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PLATERACH: 

DESER: 

ZIMNE PRZEKĄSKI: 

DANIA SERWOWANE PO PÓŁNOCY: 

NAPOJE: 
Kawa, herbata i woda w dzbankach bez ograniczeń 
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Pasztet z królika z piklowaną dynią, dymką i suszonymi pomidorami 

Domowy rosół z makaronem 
Zupa borowikowa z kluseczkami ziołowymi 

Konfitowane udko z kaczki, chutney pomarańczowy z przyprawami korzennymi 
Polędwiczka zawijana w bekonie sous vide 
Pieczony łosoś, sos cytrynowy na białym winie 
Kotlet schabowy
Kapusta modra z wiśniami 
Zestaw surówek sezonowych 
Ziemniaki rissoles 
Ziemniaki pieczone w ziołach 
Ziemniaki gotowane podane z koprem 

Parfait z orzechami i sosem cytrynowo waniliowym 

Tatar z łososia z kaparami dymką
Sandacz na duszonych warzywach w białym winie pod galaretą 
Sałatka z pieczonym burakiem i kozim serem 
Sałatka z paloną papryką i grillowanym kurczakiem 
Roladka z musem węgierskim z chilli 
Polędwiczka sous vide z borowikami 
Terina drobiowa z omletem, papryką i prażonymi migdałami 
Tarta ze szpinakiem i gorgonzolą 
Mini szaszłyki z mozzarelą i bazylią 
Pieczywo 

Pieczony karczek w sosie własnym z domowymi kopytkami i glazurowanymi
buraczkami 
Boeuf strogonow

Kawa, herbata i woda w dzbankach bez ograniczeń 

PRZYSTAWKA: 

ZUPA JEDNA DO WYBORU: 

DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PLATERACH: 

DESER: 

ZIEMNE PRZEKĄSKI: 

DANIA SERWOWANE PO PÓŁNOCY: 

NAPOJE: 
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do lat 4 gratis (zupa)
dzieci 4-8 lat 50% ceny

50% ceny

we własnym zakresie bez dodatkowych opłat 

we własnym zakresie

dzik serwowany przez kucharza 50-80 osób 1600 zł
drink bar (5 rodzajów drinków) 50-80 osób 800 zł
stół wiejski 50-80 osób 1000 zł
Samochód do ślubu Marki PREMIUM BMW 740 biały z kierowcą 800 zł

DZIECI: 

DJ/FOTOGRAF/KAMERZYSTA: 

NAPOJE/ALKOHOL/CIASTO/TORT: 

DEKORACJA SALI: 

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE: 
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oferta ważna na rok 2022
 

każdą z pozycji menu możemy dowolnie zmieniać
 

sala nakryta białymi obrusami, kolor serwetek wskazany przez parę
młodą

 
rezerwacje

 podpisanie umowy i wpłata zadatku 500 zł
50% kwoty dzień przed weselem

reszta kwoty w dniu wesele
 
 
 

RESTAURACJA PANORAMA
UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1

80-854 GDAŃSK

panoramarestauracj@o2.pl

660-765-019

 


