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Warzelnia Smaków to piękne wnętrza, wyśmienita kuchnia i zespół ludzi, którzy pracują nad tym, aby czas 
spędzony u nas był radosnym doświadczeniem. 

Chętnie zorganizujemy dla Państwa wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, takie jak: chrzciny, 
komunie, wesela, stypy, wieczory kawalerskie lub panieńskie. Zapraszamy także do rezerwacji stołów 
przy okazji: urodzin, imienin, jubileuszy, rocznic, spotkań wigilijnych itp. 

Razem zaplanujemy imprezę, ustalimy menu oraz doradzimy tak, abyście mogli Państwo na długo wspominać 
chwile spędzone w naszych Restauracjach. Służymy radą i doświadczeniem, aby Państwa spotkanie było 
niezapomniane i wyjątkowe. W sprawach rezerwacji terminów imprez okolicznościowych oraz wszelkich 
pytań i wątpliwości służymy pomocą.
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ZESTAW I
120,00 PLN / os.

ZUPA
Tradycyjny rosół z makaronem

lub

Krem z pomidorów i papryki z ziołowymi grzankami

DANIE GŁÓWNE
Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem i suszonymi pomidorami  

w sosie śmietanowym podawany z opiekanymi ćwiartki ziemniaków  
z ziołami oraz mixem sałat z sosem winegret

lub

Polędwiczka wieprzowa nadziewana wędzonym serem  
z sosem żurawinowym podawana z ziemniakiem z pieca  

oraz surówką Colesław

DESER
Szarlotka z lodami na ciepło

lub

Deser Św. Kingi

NAPOJE
Woda niegazowana z cytryną  

Kawa / Herbata  
Soki owocowe
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ZESTAW II
140,00 PLN / os.

PRZYSTAWKA

Grillowany ser górski na grzance ziołowej z dodatkiem sosu żurawinowego

lub

Sałata ze szpinakiem i wędzonym kurczakiem w sosie vinegrette 

ZUPA
Francuska zupa cebulowa z grzanką ziołową z serem

lub

Krem porowo-ziemniaczany z chipsem z boczku

DANIE GŁÓWNE

Piramidki z indyka z prażoną włoszczyzną i sosem śmietankowym  
serwowane z puree ziemniaczanym oraz sałatką z buraczków

lub

Staropolski duszony schab zawijany z runem leśnym w sosie myśliwskim  
serwowany z kopytkami i surówką z czerwonej kapusty

DESER

Rafaello

lub

Lody waniliowe z owocami i kruszonką

 
NAPOJE

Woda niegazowana z cytryną  
Kawa / Herbata  
Soki owocowe
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ZESTAW III
180,00 PLN / os.

PRZYSTAWKA

Carpaccio z burakiem, kozim serem i migdałami
lub

Słone ptysie z farszem wątróbkowym na czerwonym musie paprykowym

ZUPA
Cappucino z białych warzyw z wędzonym łososiem

lub
Krem z zielonego groszku z pajęczynką śmietanową

DANIE GŁÓWNE

Pieczona pierś drobiowa nadziewana mozzarellą na piankowym sosie z dzikiej róży 
serwowana z opiekanymi ćwiartkami ziemniaków z ziołami  

oraz mixem sałat z sosem winegret
lub

Roladka z polędwiczki wieprzowej faszerowana serem w sosie kurkowym  
na puree z batatów i marchewki wraz mixem sałat z pesto bazyliowym

DESER

Delikatny sernik domowy z ciepłym sosem wiśniowym i bakaliami
lub

Torcik bezowy z lodami i owocami

DANIE GORĄCE

Strogonow / pieczywo
lub

Barszcz czerwony z kapuśniaczkiem
 

NAPOJE

Woda niegazowana z cytryną  
Kawa / Herbata  
Soki owocowe
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MENU DZIECIĘCE
45,00 PLN / os.

Tradycyjny rosół z makaronem

Panierowane polędwiczki z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki

Pucharek lodowy z bitą śmietaną

ZIMNA PŁYTA
60,00 PLN / os.

Półmisek mięs pieczonych i wędlin / żurawina

Deska selekcjonowanych serów / winogrona

Polskie sushi / tortille / koreczki / grissini

Sałatki (2 z poniższych do wyboru):

 grecka z sosem winegret, gyros z kurczakiem, jarzynowa

z brokułów, pomidorów z sosem czosnkowym

z pora z groszkiem, ogórkiem kiszonym, jajkiem i serem żółtym

Pieczywo mieszane

DODATKOWE DANIA GORĄCE
Strogonow / pieczywo – 28,00 PLN / os.

Barszcz czerwony z kapuśniaczkiem – 25,00 PLN / os. 

Maczanka wielicka – 42,00 PLN / os.

Rolada z indyka w sosie porowym – 38,00 PLN / os.

PROPOZYCJA WEGAŃSKA / BEZGLUTENOWA
Carpaccio z buraka, rukola, prażony słonecznik, sos balsamiczny

Krem pomidorowy z oliwą

Sałatka z grillowanym tofu, sos winegret lub Kaszotto z grillowanym tofu

Sorbet z świeżą miętą lub Sałatka owocowa
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DODATKOWO PŁATNE

TORTY 
Czarny las 

Malinowa chmurka 
Kokosowy 

Szefa Kuchni 

ALKOHOLE
Biały Bocian 0,5l

Żubrówka Czarna 0,5l
J.A. Baczewski 0,5l

Johnny Walker Red Label 0,7l
Jim Beam 0,7l

Jack Daniels 0,7l
Baczewski Whisky 0,7l

Wino domu (białe, czerwone) 0,5l

ZAPEWNIAMY
Dekoracja stołu (obrusy, serwetki, świecie)

Kompozycje kwiatowe
Indywidualny serwis
Opiekuna przyjęcia

Kącik dla dzieci 
Parking

DODATKOWE INFORMACJE
Propozycja menu dotyczy przyjęć okolicznościowych (powyżej 10 osób dorosłych) z ujednoliconym menu dla 
wszystkich uczestników imprezy, z wyjątkiem osób wymagających specjalnej diety. Ostateczną liczbę Gości 
prosimy podać na 7 dni przed datą przyjęcia, jest to ilość, za którą pokrywają Państwo koszty. Dzieci do lat 4 
gratis, dzieci 4-12 lat -50% ceny (nie dotyczy menu 45,00 PLN / osoba).

Restauracja jest otwarta od niedzieli do czwartku w godzinach 10:30-20:30, od piątku do soboty  
w godzinach 10:30 do 22:30. Organizacja imprezy okolicznościowej odbywać się będzie w godzinach 
funkcjonowania lokalu. Każda rozpoczęta godzina po wyznaczonym czasie zamknięcia restauracji, będzie 
dodatkowo doliczona do końcowego rozliczenia (ustalana indywidualnie). 

Dostarczenie własnego tortu – dodatkowa opłata serwisowa 10,00 PLN / osoba. 

Ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany czynników cenotwórczych niezależnych od restauracji. 



ul. Daniłowicza 13
32-020 Wieliczka

tel. +48 664 751 829 
restauracja@warzelniasmakow.pl

www.warzelniasmakow.pl
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