
OFERTA 
 

 wielkanocna



Restauracja Biała Dama to wyjątkowe miejsce na organizację imprez
świątecznych.
Duża przestrzeń, doświadczeni managerowie, doskonała kuchnia jak 
i atmosfera.

Co oferujemy:
 

Zimne przekąski

ŁOSOŚ w galarecie   2szt
SANDACZ w galarecie  2szt
DORSZ w galarecie  2szt

Schab ze śliwką   2szt
Roladka z kurczaka ze szpinakiem i
mozzarellą  2szt
Polędwiczka z kurkami  2szt
Szparagi w szynce  2szt

Indyk w maladze  2szt
Schab z masłem chrzanowym 2szt
Polędwiczka faszerowana
suszonymi pomidorami  2szt
Jajko w szynce na sałatce
jarzynowej  2szt

Roladka z kurczaka z morelą i
żurawiną  2szt
Galantyna z kurczaka  2szt
Schab z farszem staropolskim  2szt
Polędwiczka z musem drobiowym i
szparagami   2szt

I. PAKIET (rybny) 98zł

II. PAKIET (mięsny) 88zł

III. PAKIET (mięsny) 88zł

IV. PAKIET (mięsny) 88zł



SAŁATKI (półmisek 4 porcji/2 opakowania menu-box)

Grecka 60,00 zł
(sałata lodowa, ser feta, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki,
sos vinaigrette)

Szefa Kuchni 64,00 zł
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, grillowany kurczak,
cebula, sos vinaigrette)

Cesar 64,00 zł
(sałata lodowa, parmezan, grzanki, grillowany kurczak, pomidorki
koktajlowe, kapary, sos worcestershire, sos vinaigrette)

Nicejska 68,00 zł
(sałata lodowa, tuńczyk, kapary, kukurydza, ogórek konserwowy,
pomidor, papryka, jajko gotowane, cytryna, sos vinaigrette)

Jarzynowa ( 1 menu-box ) 50,00 zł
(ogórek konserwowy, ziemniaki gotowane, marchew gotowana,
pietruszka, seler, por, jajko gotowane, majonez)

Zimne przekąski



DROBIOWE
Grillowany filet w sosie szpinakowo- serowym  
19,00 zł/140g

Polędwiczka drobiowa z białą mozzarellą i
pesto 19,00 zł/140g

Filet z kurczaka zawijany z zielonymi
szparagami w sosie słodko-kwaśny
19,00zł/140g   
                                                                                            
Panierowany filet z kurczaka  18,00 zł/140g

Filet z kurczaka z ananasem i serem                    
19,00 zł/140g

Kotlet de volaille  19,00zł/150g

Szaszłyk drobiowy  19,00 zł/180g

Roladka z kurczaka nadziewana delikatnym
serkiem  19,00 zł/150g

Roladka z kurczaka nadziewana delikatnym
serkiem i warzywami  19,00zł/150g

Roladka z kurczaka nadziewana brokułami i
serem camembert   19,00 zł/180g

Kaczka nadziewana jabłkami (w całości)                     
140,00 zł szt.

Strogonow drobiowy z kluskami 
25,00 zł/250g

Eskalopki drobiowe w cieście serowym                          
19,00 zł/140g

Dania mięsne na
ciepło



WIEPRZOWE
Schab panierowany  19,00 zł/160g

Szaszłyk wieprzowy  19,00 zł/160g

Schab faszerowany pieczarkami 
19,00 zł/160g

Grillowany warkocz z polędwiczki w sosie
kurkowym  22,00zł/160g

Polędwiczka wieprzowa sous-vide w sosie
grzybowym   22,00zł/160g

Schab zwijany z szynką i serem  19,00 zł/160g

Schab oplatany boczkiem   19,00 zł/160g

Polędwiczka w boczku w sosie z sera
pleśniowego   22,00 zł/160g

Polędwiczka faszerowana żurawiną i suszoną
wiśnią   22,00zł/160g

Bitki z polędwiczki wieprzowej w sosie
grzybowym   22,00 zł/160g

Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym                 
19,00 zł/160g

Zraz wieprzowy   19,00 zł/160g

Dania mięsne na
ciepło



WOŁOWE
Zraz wołowy w sosie pieczeniowym                
28,00 zł/180g
Strogonow wołowy 38,00 zł/200g

RYBNE
Łosoś z sosem bazyliowym 
34,00 zł/200g
Sandacz w sosie koperkowym       
 34,00 zł/200g
Filet z dorsza saute  34,00 zł/200g

ZUPY
Rosół z makaronem  15,00 zł/250ml
Krem pomidorowy  16,00 zł/250ml
Barszcz czerwony   16,00 zł/250ml
Żurek po staropolsku  18,00 zł/250ml
Gulaszowa  18,00 zł/250ml                

Dania mięsne na
ciepło

DODATKI – 15,00 zł porcja
Pyzy
Frytki 
Ziemniaki gotowane
Ryż
Zestaw surówek: Surówka z białej
kapusty, z marchwi, z kapusty
pekińskiej
Buraczki

CIASTA

Sernik (1 x blacha ) 120,00 zł
Babka majonezowa 30,00 zł



Żur Wielkanocny na wędzonce i naturalnym zakwasie 0,5 litra
Porchetta z czosnkiem i rozmarynem, szagówka, burak na

zimno
 

Pieczeń ze schabu 1 szt ok 0.5 kg
Półmisek pieczonych mięs na zimno:

- pieczony schab ze śliwką 2szt
- Roladka drobiowa ze szpinakiem 2szt

- szparagi w szynce 2 szt.
 

Pasty Wielkanocne:
- pasta z łososia

- pasta po tatarsku
- pasta bazyliowa

 
Pasztet wieprzowy z jajkiem 1 szt.

 Kiełbasa biała 2 szt.
 Bigos Wielkanocny 0.5 kg

Galart drobiowy 1 szt
Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem 0,5 kg

Świąteczna rzeżucha
Sernik 2szt /babka majonezowa 1szt

Wielkanocna
PACZKA

330zł

dla dwóch osób

Zamów: +48 880 992 559
                 + 48 512 598 784



 

 

Komponujecie Państwo dania z przedstawionego menu. 

Zamówienia przyjmujemy do 05.04.2023 r. odbiór w sobotę
wielkanocną godz. 7:00-11:00

Dania zimne są przygotowane wraz z dekoracją na platerach
jednorazowych (1plater=4zł).

Odbiór osobisty zamówień

Zapraszamy do kontaktu!
Mail: biuro@restauracjabialadama.pl
Tel: +48 880992559
Tel: +48 795447607 

Informacje

mailto:biuro@restauracjabialadama.pl


Żur Wielkanocny na wędzonce i
naturalnym zakwasie 0,5 litra

Udko z królika w sosie śmietanowo-
tymiankowym,  marchew karmelizowana,
pyza

Pieczeń ze schabu 1 szt ok 0.5 kg

Półmisek pieczonych mięs na zimno:
- pieczony schab ze śliwką 2szt
- Roladka drobiowa ze szpinakiem 2szt
- szparagi w szynce 2 szt.

Pasty Wielkanocne:
- pasta z łososia
- pasta po tatarsku
- pasta bazyliowa

Pasztet wieprzowy z jajkiem 1 szt.

 Kiełbasa biała 2 szt.

Bigos Wielkanocny 0.5 kg

Galart drobiowy 1 szt

Tradycyjna sałatka jarzynowa z
majonezem 0,5 kg

Świąteczna rzeżucha

Sernik 2szt /babka majonezowa 1szt

Paczka dla 2 os�b
280zł



Żur Wielkanocny na wędzonce i naturalnym
zakwasie 0,5 litra

Udko z królika w sosie śmietanowo-tymiankowym, 
 marchew karmelizowana, pyza

Pieczeń ze schabu 1 szt ok 0.5 kg

Półmisek pieczonych mięs na zimno:
- pieczony schab ze śliwką 2szt
- Roladka drobiowa ze szpinakiem 2szt
- szparagi w szynce 2 szt.

Pasty Wielkanocne:
- pasta z łososia
- pasta po tatarsku
- pasta bazyliowa

Pasztet wieprzowy z jajkiem 1 szt.

 Kiełbasa biała 2 szt.

Bigos Wielkanocny 0.5 kg

Galart drobiowy 1 szt

Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem 0,5 kg

Świąteczna rzeżucha

Sernik 2szt /babka majonezowa 1szt

Paczka dla 2 os�b
280zł

ŁOSOŚ w galarecie   2szt
SANDACZ w galarecie  2szt
DORSZ w galarecie  2szt

Schab ze śliwką   2szt
Roladka z kurczaka ze szpinakiem i
mozzarellą  2szt
Polędwiczka z kurkami  2szt
Szaragi w szynce  2szt

I. PAKIET (rybny) 75zł

II. PAKIET (mięsny) 65zł

Indyk w maladze  2szt
Schab z masłem chrzanowym 2szt
Polędwiczka faszerowana suszonymi pomidorami  2szt
Jajko w szynce na sałatce jarzynowej  2szt

Roladka z kurczaka z morelą i żurawiną  2szt
Galantyna z kurczaka  2szt
Schab z farszem staropolskim  2szt
Polędwiczka z musem drobiowym i szparagami   2szt

III. PAKIET (mięsny) 65zł

IV. PAKIET (mięsny) 65zł



 

 

Komponujecie Państwo dania z przedstawionego menu. 

Zamówienia przyjmujemy do 12.04.2022 r. odbiór w sobotę
wielkanocną godz. 7:00-11:00

Dania zimne są przygotowane wraz z dekoracją na platerach
jednorazowych (1plater=4zł).

Odbiór osobisty zamówień

Zapraszamy do kontaktu!
Mail: biuro@restauracjabialadama.pl
Tel: +48 880992559
Tel: +48 512598784 

Informacje

mailto:biuro@restauracjabialadama.pl


PACZKA
 

 

DLA        OS�B
 

 2



Dania mięsne na ciepło DROBIOWE
Grillowany filet w sosie szpinakowo- serowym 
 15,00 zł/140g

 
Polędwiczka drobiowa z białą mozzarellą i
pesto 15,00 zł/140g

Filet z kurczaka zawijany z zielonymi
szparagami w sosie słodko-kwaśny
14,00zł/140g   
                                                                                            
Panierowany filet z kurczaka  15,00 zł/140g

Filet z kurczaka z ananasem i serem                    
15,00 zł/140g

Kotlet de volaille  15,00zł/150g

Szaszłyk drobiowy  15,00 zł/180g

Roladka z kurczaka nadziewana delikatnym
serkiem  15,00 zł/150g

Roladka z kurczaka nadziewana delikatnym
serkiem i warzywami  15,00zł/150g

Roladka z kurczaka nadziewana brokułami i
serem camembert   15,00 zł/180g

Kaczka nadziewana jabłkami (w całości)                     
120,00 zł szt.

Strogonow drobiowy z kluskami 
25,00 zł/250g

Eskalopki drobiowe w cieście serowym                          
15,00 zł/140g

WIEPRZOWE
Schab panierowany  14,00 zł/160g

Szaszłyk wieprzowy  15,00 zł/160g

Schab faszerowany pieczarkami 
15,00 zł/160g

Grillowany warkocz z polędwiczki w sosie
kurkowym  18,00zł/160g

Polędwiczka wieprzowa sous-vide w sosie
grzybowym   18,00zł/160g

Schab zwijany z szynką i serem  15,00
zł/160g

Schab oplatany boczkiem   15,00 zł/160g

Polędwiczka w boczku w sosie z sera
pleśniowego   18,00 zł/160g

Polędwiczka faszerowana żurawiną i
suszoną wiśnią   18,00zł/160g

Bitki z polędwiczki wieprzowej w sosie
grzybowym   18,00 zł/160g

Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym                      
15,00 zł/160g

Zraz wieprzowy   15,00 zł/160g

Golonka po bawarsku 30,00 zł/ 300g

WOŁOWE
Zraz wołowy w sosie pieczeniowym               
 24,00 zł/180g
Strogonow wołowy 35,00 zł/200g Sernik (1 x blacha ) 100,00 zł

Babka majonezowa 30,00 zł

Ciasta

 
Komponujecie Państwo dania z przedstawionego menu. 

Zamówienia przyjmujemy do 12.04.2022 r. odbiór w sobotę wielkanocną godz. 7:00-11:00
Dania zimne są przygotowane wraz z dekoracją na platerach jednorazowych (1plater=4zł).

 
Odbiór osobisty zamówień

 
Zapraszamy do kontaktu!

Mail: biuro@restauracjabialadama.pl
Tel: +48 880992559
Tel: +48 512598784 

 

mailto:biuro@restauracjabialadama.pl


PACZKA
 

 wielkanocna
DLA        OS�B

 

 2
 

Komponujecie Państwo dania z przedstawionego menu. 
Zamówienia przyjmujemy do 12.04.2022 r. odbiór w sobotę wielkanocną godz.

7:00-11:00
Dania zimne są przygotowane wraz z dekoracją na platerach jednorazowych

(1plater=4zł).
Odbiór osobisty zamówień

 
Zapraszamy do kontaktu!

Mail: biuro@restauracjabialadama.pl
Tel: +48 880992559
Tel: +48 512598784 

 

mailto:biuro@restauracjabialadama.pl

