
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Zamawiający:  

Osoba do kontaktu od 
strony Zamawiąjącego 

 

Data i godzina 
rezerwacji 

 

Ilość osób rezerwacji  

Szacowany czas trwania  

Restauracja lub Private 
Room 

Na wyłączność 

Menu degustacyjne Dostępne jako opcja 

Open bar Dostępne jako opcja 

Osoba do kontaktu od 
strony restauracji 

Agnieszka Osiecka 
tel. 723-123-132, 

e-mail: Agnieszka.osiecka@qualerestaurant.pl 



 

 

MENU BANKIETOWE 
koszt* na osobę: 

 bez deseru: 148 zł  z deserem: 164 zł 

 Amuse bouche | starter | 
 

Zupa (jedna do wyboru) 

Rosół drobiowo-wołowy z pierożkami faszerowanymi kaczką i pieczonymi warzywami 

Barszcz czerwony z majerankiem, oliwą pietruszkową i kulebiakiem z kapustą kiszoną i grzybami 

Łódzka parzybroda na białej kiełbasie 

Kwaśnica z prażokami z emulsją pietruszkową i pieczonym żeberkiem 

Krem z białych warzyw z tatarem z jabłka i rozmarynu oraz oliwą szczypiorkową 

Krem z palonych ziemniaków na zakwasie z wędzonym twarogiem i chrupiącą cebulą 

 

Dania główne (dwa do wyboru) 

Policzki wieprzowe, puree z ziemniaków i musztardy, boczniak oraz  kruszonka z ziemniaków  

Udko z kaczki confit, pampuszek drożdżowy, pieczone warzywa, sos demi-glace oraz żel porzeczkowy 

Pierś z kurczaka supreme, pieczone ziemniaki, puree z kalafiora, chrupiąca marchew oraz sos jeżynowy 

Pręga wołowa, kluseczki tulane, sos po myśliwsku oraz palona, zasmażana kiszona kapusta 

Sum, kuskus z pestkami dyni i słonecznika, espuma cytrynowa oraz grillowana sałata rzymska 

Szczupak smażony, kluski leniwe, piana z kwaśnej śmietany oraz puree z marchewki 

Kopytka smażone, sos z pora, pieczony kalafior, chipsy z jarmużu oraz krokiet ziemniaczany 

Kaszotto marchewkowe, groszek cukrowy duszony w palonym maśle, podgrzybek oraz piana serowa 

 

Deser (jeden do wyboru) | Opcjonalnie 

Sernik z dodatkami 

Brownie z kremem czekoladowym 

Szarlotka z lodami 

 

+ Open bar napojów bezalkoholowych 

+ Prosecco na dobry początek 

 

MENU przekąskowe (stół przystawek) 
koszt na osobę: 62 zł 

Przystawki zimne 
Pasztet mięsny z dereniem i pestkami dyni, 

Ozorki cielęce z koperkiem, czosnkiem marynowanym i galaretką 

Gravlax marynowany w burakach i żubrówce z marynowanym zielonym ogórkiem 

Sałatka ze śledzia kiszonego z pieczonym ziemniakiem i zielonym groszkiem 

Krokiecik ziemniaczano-brokułowy n wędzonym majonezem 

Sałatka z marynowanych warzyw z chipsami z jarmużu i pestkami dyni 

+ pieczywo własnego wypieku i masła smakowe 
 

Stół słodkości 
koszt na osobę: 12 zł 

Ciasta koktajlowe (Sernik, ciasto jogurtowe, brownie) 

 

 

* Do rachunku końcowego zostanie doliczony 10% serwis kelnerski. Właściwa cena menu będzie mogła być podana po 

wyborze dań. Ostateczną wysokość reguluje rachunek kelnerski. 



 

 

MENU à la carte 
koszt zestawu uzależniony od wyboru dań wg obowiązującego cennika: od 164 zł do 200 zł na osobę* 

 

Przystawki (dwie do wyboru) 

Tatar z polędwicy wołowej, ogórek, grzyby & musztarda z gruszki 

Krokiety z policzków wieprzowych, żel z buraka, chrzanu & jabłka 

Kiszony śledź, konfitura z derenia & żulik 

Rybna sakiewka, wędzona makrela & kleik wieprzowy 

Ziemniak z ogniska, gzik szczypiorkowy & kruszonka z palonego chleba 

Pasztet z kasztanów, żurawina, kruszonka z pestek dyni & bułeczka maślana 

 

Zupa (jedna do wyboru) 

Zalewajka, jajko, grzyby & konfitowany ziemniak 

Krem rybny, aterynki, prażok & liście kopru 

Flaczki z boczniaków, palona marchew & marynowany imbir 

 

Dania główne (dwa do wyboru) 

Stek z polędwicy wołowej, puree z selera, grzyby & masło z wędzonej papryki (medium) 

Pierś z kaczki, marchewkowy pampuch, puree z buraków i malin & sos z miodu pitnego 

Pierś z perliczki, krokiet ziemniaczany, puree z szalotki & żel ze śliwki 

Comber jagnięcy, puree z palonych ziemniaków i gorczycy & sos z palonych warzyw 

Szczupak, kamienie jadalne, puree z pora, emulsja cytrynowa & tafla tymiankowa 

Sum parowany, kopytka smażone, piana z raków, puder z wodorostów & sos pietruszkowy 

Kluseczki tulane, sos porowy, pieczony kalafior & puder z czarnuszki 

Kaszotto grzybowo-serowe, żel z palonej marchwi, zielony groszek & chips z sera 

Polędwiczka wieprzowa, gołąbek z kapusty włoskiej & chips z ziemniaka 

 
Deser (jeden do wyboru) 

Mus czekoladowy z Baileys, żel z czarnego bzu, puder czekoladowy, kruche ciasteczko & lody z 

maślanki 

Tartaletka, słony karmel, krem z orzecha laskowego & prażone orzechy 

Sernik kozi, żelka z mirabelki, kruszonka maślana & sorbet z rokitnika 

 
+ Open bar napojów bezalkoholowych 

+ Prosecco na dobry początek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Do rachunku końcowego zostanie doliczony 10% serwis kelnerski. Właściwa cena menu będzie mogła być podana po 

wyborze dań. Ostateczną wysokość reguluje rachunek kelnerski.  



 

MENU DEGUSTACYJNE 
 

Zasmakuj najbardziej wykwintnych potraw, które  

każdego dnia mogą być inne. 

 

Zmieniające się menu degustacyjne w formule carte blanche, którego magia polega na zaskoczeniu. 

Nasi Goście nie wiedzą, co dokładnie dostaną na talerzu. W karcie bowiem widnieje tylko 

informacja, czy będzie to mięso czy ryba**. 

 

Sześć dań 

Pragnienie i pożądanie 

Ryba, Mięso, Ryba 

 

Fascynacja i zauroczenie 

Wegetariańskie, Mięso  

 

Spełnienie  

Słodkie 

 

Cena za cały zestaw: 180 zł* 

Dobór alkoholi do każdej z potraw: od 120 zł/osoba*** 

 

Osiem dań 

Pragnienie i pożądanie 

Ryba, Mięso, Ryba 

 

Fascynacja i zauroczenie 

Mięso, Wegetariańskie, Mięso 

 

Spełnienie  

Słodkie, Słodkie 

 

Cena za cały zestaw: 210 zł* brutto  

Dobór alkoholi do każdej z potraw: od 160 zł/osoba brutto*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Do rachunku końcowego zostanie doliczony 10% serwis kelnerski. 

**Na życzenie przygotujemy specjalny zestaw dań bezmięsnych (wegetariańskich). Prosimy jedynie o wcześniejszą 

informację o ilości osób na diecie bezmięsnej.  

*** W przypadku zainteresowania opcją doboru win prosimy o wskazanie maksymalnej kwoty budżetu. 



 

DODATKOWE OPCJE 
 

Alkohole: 

 

Kieliszek wina: od 15 zł/osoba 

Selekcja win: od 95 zł/butelka 

 

Open bar alkoholowy: 

 

Opcja 1  

(pow. 20 osób rezerwacji) 

Open bar winno-wódczany (4h) 

Wino białe i czerwone w butelkach: 

Pinot Grigio Villa San Martino Venezia - Italy  

Merlot Tolva Central Valley - Chile 

 

Wódka: Finlandia 

 

Cena: 72 zł/osoba 

 

Opcja 2 

(pow. 20 osób rezerwacji) 

Pełen open bar (4h) 

Wino białe i czerwone w butelkach: 

Pinot Grigio Villa San Martino Venezia - Italy 

Albariño Albania Altos de Torona Rail Baixas - Spain  

Merlot Tolva Central Valley - Chile 

Gricos Grifalco Vulture - Italy 

 

Wódka: J.A. Baczewski 

  

Whisky: Johnny Walker Black Label, Jack Daniels No.7 bez ograniczeń, 

a w ograniczonej ilości:  

Buffalo Trace 

Antiquery 12yo 

Whyte&Mackay 

Crown Royal 

Jim Beam Choice 

Jim Beam Double Oak 

Monkey Shoulder. 

  

Niektóre dodatki lub pozycje koktajlowe: 

Sailor Jerry, Havana 3, El Jimador Blanco, Amaretto, Aperol, Archers, Baileys, Campari, De 

Kuyper, Jaggermaister, Kahlua, Martini, Wenneker 

 

Cena: 86 zł/osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W skład open baru bezalkoholowego wchodzą: 

Herbaty liściaste (7 rodzajów), espresso w każdej postaci, soki w butelkach, napoje gazowane, 

woda w butelkach 0,7l 

 

Pozostałe zmienne i elementy dodatkowe na stolikach: 
 

Przedłużenie open baru 
bezalkoholowego: 

+4 zł za każdą kolejną godzinę 

Przedłużenie open baru 
alkoholowego: 

+18,5% za piątą godzinę oraz +12% za każdą kolejną 

Słodkie i słone przekąski (home 
made):  

26 zł/osoba 

Selekcja polskich serów 
zagrodowych: 

18 zł/osoba 

Selekcja domowych wędlin 
dojrzewających:  

18 zł/osoba 

Deska polskich serów 

zagrodowych i wędlin 

dojrzewających: 
 Cztery rodzaje serów krowich i 

owczych z ekologicznych regionów 
Dolnego Śląska i Wielkopolski.  

 Domowe wędliny dojrzewające 
(schab dojrzewający, Pancetta, 
Pastrami) 

 Owoce i musy  

28 zł/osoba 

Kiedy planowane jest dłuższe biesiadowanie: 
 Podane w stół lub w bufecie 

 Min. 4 pozycje 
 Do indywidualnej wyceny 

 

Zimne przekąski 
 

Szarpana wołowina z gorczycą i żelem z gruszki 

Pasztet drobiowy z galaretką wiśniową 

Terrina wieprzowa z musem chrzanowym i konfiturą z wędzonych jabłek 

Pasztecik faszerowany konfitowaną kaczką z żelem z palonej papryki i tymianku 

Aterynki w cieście piwnym z majonezem cytrynowym 

Paprykarz z wędzonej makreli z piklowanymi warzywami 

Podpłomyk, pasta z ciecierzycy i suszonego pomidora oraz duszony czosnek 

Tatar z boczniaków w marynowanej cebuli czerwonej 

Schab cielęcy gotowany w winie, podany z sosem z tuńczyka i kaparami 

Sałatka z pieczonych buraków i fety 

Galantyna z kaczki faszerowana bakaliami i foie gras 

Kiszone śledzie z sałatką ziemniaczaną i chipsami z batatów.                                                                                      

Ceviche z łososia i zielonego pieprzu na sałatach 

 

+ pieczywo własnego wypieku i masło 

 

 



 

 

NOTATKI: 

 


