
 

Menu okolicznościowe  
Menu I 60 zł/os. 

Zupa - serwowana 

Rosół domowy z makaronem 

Danie główne - serwowane 


Kotlet Devolay lub Roladka drobiowa faszerowana suszonymi pomidorami w sosie 
serowym 


Dodatki - serwowane 

Ziemniaki z koperkiem lub ćwiartki ziemniaków 


Zestaw surówek 


Napoje - bez ograniczeń  
Kawa i herbata z dodatkami, soki owocowe, woda mineralna z cytryną 


Menu II 79 zł/os.  
Zupa (1 serwowana lub 2 w wazach) 


Rosół domowy z makaronem 

Krem z pomidorów 


Danie główne (1 serwowane lub 2-3 podawane na półmiskach) 

Roladki drobiowe faszerowane suszonymi pomidorami w sosie serowym


Polędwiczka wieprzowa w sosie serowym 

Tradycyjny kotlet schabowy 


Dodatki (1 serwowany lub 2 podawane na półmiskach) 

Ziemniaki z koperkiem  / ćwiartki ziemniaków 


Zestaw surówek 

Deser - podany na paterach (2 rodzaje ciasta do wyboru) 


Napoje - bez ograniczeń  
Kawa i herbata z dodatkami, Soki owocowe, woda mineralna z cytryną 


Hotel - Restauracja Mały Młyn ul. Gdańska 5, Stargard  

 Manager tel. 505663430 



Menu III 125 zł/os.  

Zupa ( 1 serwowana lub 2 w wazach) 

Rosół domowy z makaronem 


Krem z pomidorów z serowo - bazyliowymi kluseczkami 


Danie główne (1 serwowane lub 2 - 3 podawane na półmiskach) 

Zrazy wieprzowe w sosie własnym 


Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 

Kotlet Devolay 


Dodatki (1 serwowany lub 2 na półmiskach) 

Ziemniaki z koperkiem/ Kluski śląskie/ Ćwiartki ziemniaków 


Zestaw surówek 


Deser - podany na paterach (2 rodzaje ciasta do wyboru) - 150g/os. 


Zimne przekąski 

Karkówka pieczona 

Galantyna drobiowa 

Ryba po japońsku 


Sałatka z wędzonym kurczakiem i winogronem 

Szparagi w szynce 


Pieczywo - dwa rodzaje 


Danie ciepłe - podane w trakcie przyjęcia

Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy 


Barszcz czerwony z krokietem grzybowym

Napoje - bez ograniczeń 


Kawa i herbata z dodatkami 

Soki owocowe, woda mineralna z cytryną


Hotel - Restauracja Mały Młyn ul. Gdańska 5, Stargard  

 Manager tel. 505663430 



 Menu IV  165 zł/os.  

Zupa ( 1 serwowana lub 2 w wazach) 

Rosół domowy z makaronem 


Krem z brokułów  podany z groszkiem ptysiowym 


Danie główne (1 serwowane lub 2 - 3 podawane na półmiskach) 

Zrazy wieprzowe z ogórkiem i boczkiem w sosie własnym 


Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 

Kotlet Devolay 


Dodatki (1 serwowany lub 2 na półmiskach) 

Ziemniaki z koperkiem/ Kluski śląskie/ Ćwiartki ziemniaków 


Zestaw surówek 


Deser - podany na paterach (dwa rodzaje ciasta do wyboru) - 150g/os. 


Zimne przekąski 

Karkówka pieczona 


Sałatka z wędzonym łososiem i mango w sosie miodowo - musztardowym 

Galantyna drobiowa  lub galaretka drobiowa 


Śledź w oleju lub śmietanie  

Sałatka z wędzonym kurczakiem i winogronem 


Schab ze śliwką 

Pieczywo - dwa rodzaje 


Danie ciepłe - podane w trakcie przyjęcia

Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy 


Pieczone udka z kurczaka lub pieczarka faszerowana 

Barszcz czerwony z krokietem grzybowym


Napoje - bez ograniczeń 

Kawa i herbata z dodatkami 


Soki owocowe, woda mineralna z cytryną, napoje gazowane (cola, fanta, sprite)

Hotel - Restauracja Mały Młyn ul. Gdańska 5, Stargard  

 Manager tel. 505663430 


