
 

 

 

Oferujemy Państwu organizację stypy – spotkania po pogrzebie. 

 

Z racji bliskości Cmentarza na ulicy Tańskich w Bydgoszczy, wiele osób decyduje się urządzić Ostatnie 

Pożegnanie bliskiego w naszej restauracji. Dopełniamy wszelkich starań, aby przyjęcia te były 

eleganckie, stonowane, a oprawa stosowna do okazji. Staramy się, aby podczas tak szczególnej okazji 

jaką jest przyjecie z okazji ostatniego pożegnania zmarłego całość organizacji przebiegała sprawnie i 

dyskretnie, nie angażując w nadmiarze żałobników. Nad całością oprawy czuwa nasz personel (kelnerki 

i kucharze), tak aby Państwo mogli w całości poświęcić swój czas rodzinie i przyjaciołom. Państwa 

przyjęcie pożegnalne ulokowane zostanie w jednej z naszych sal w zależności od ilości Gości. 

 

Organizujemy stypy ze szczerym współczuciem i odpowiednią troską. Gwarantujemy godną i 

profesjonalną obsługę. 

 

Wariant I 50 zł / osoba 
 

Zupy (do wyboru) 

 
Rosół z domowym makaronem 

Krem pomidorowy 
Krem szparagowy 

 

Dania główne 2 porcje/osoba  (do wyboru ) 
 

Kotlet de volaille 
Tradycyjny Kotlet Schabowy 

Koperta wieprzowa z serem feta i pieczarkami 
Karkówka ze śliwką w sosie własnym 

 

 
DODATKI – do wyboru 

 
Ziemniaki z wody z koperkiem 

Frytki 

Ćwiartki ziemniaczane 
Bukiet świeżych surówek 

Buraczki tarte 
Kapusta zasmażana 

 
DESER 

 

ciasto 2 porcje / osoba  w wybranym asortymencie (sernik, jabłecznik, babeczki, kostka z galaretką) 
kawa, herbata 

 
Dodatkowo : soki, woda z cytryną 

 

 



 
 

Wariant II 55 zł / osoba 
 

Zupy (do wyboru) 

 
Rosół z domowym makaronem 

Krem pomidorowy 

Krem szparagowy 
 

Dania główne 2,5 porcje /osoba  (do wyboru ) 
 

Tradycyjne zrazy wołowe 

Koperta wieprzowa z serem feta i pieczarkami 
Kotlet de volaille 

Tradycyjny Kotlet Schabowy  
Karkówka ze śliwką w sosie własnym 

Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem zapiekana z mozzarellą i pomidorami 

 
 

DODATKI – do wyboru 
 

Ziemniaki z wody z koperkiem 
Frytki 

Ćwiartki ziemniaczane 

Bukiet świeżych surówek 
Buraczki tarte 

Kapusta zasmażana 
 

DESER 

 
ciasto 2 porcje / osoba  w wybranym asortymencie (sernik, jabłecznik, babeczki, kostka z galaretką) 

kawa, herbata 
 

Dodatkowo : soki, woda z cytryną 
 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu z naszą restauracją. 

 

 


