
Chrzciny, urodziny,imieniny, komunie, zaręczyny, ślub, wesele – jest wiele wspaniałych i
wyjątkowych okazji do świętowania. To już 5 lat odkąd możemy być częścią ważnych dla

Was wydarzeń! U nas, u Was w domu, w plenerze czy też cateringowo – przez ten czas
nasza oferta znacznie się rozrosła, a my dokonujemy wszelkich starań, aby nasze

propozycje były jak najbardziej odpowiadały Waszym marzeniom i oczekiwaniom – to
Wasz dzień! :) 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Menu 150 zł

Amuse bouche niespodzianka 

Zupa: 
Rosół drobiowo wołowy z domowym makaronem 

Wege: Aromatyczny bulion warzywny z domowym makaronem i oliwą truflową

Danie główne: 
Plaster pieczeni ze schabu wieprzowego w sosie własnym z dodatkiem suszonej śliwki,

maślane puree ziemniaczane, pieczone marchewki z tymiankiem i skórką cytryny
Wege: Panierowane boczniaki, maślane puree ziemniaczane, pieczone marchewki z

tymiankiem i skórką cytryny

Deser:
  Sernik waniliowy aromatyzowany limonką, sezonowe owoce 

W cenie menu : herbata, kawa, woda z cytryną i miętą, soki



Menu 180 zł

Amuse bouche niespodzianka

Przystawka:
Gravlax z łososia z pieczonym selerem i żelem cytrynowym 

Wege: Hummus z suszonych pomidorów z pieczonym selerem i żelem cytrynowym
 

Zupa:
Rosół drobiowo wołowy z domowym makaronem 

Wege: Krem z groszku z pierożkiem faszerowany karczochem i nieaktywnymi
płatkami drożdżowymi 

Danie główne:
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, kluski śląskie, marynowana biała rzepa

z czerwonym pieprzem
Wege: Wędzone panierowane tofu w sosie grzybowym, kluski śląskie, marynowana

biała rzepa z czerwonym pieprzem 

Intermezzo niespodzianka

Deser:
 Ptyś nadziany kremem waniliowym, konfiturą z owoców leśnych, pieczona biała

czekolada 

Na stole : 
Deski serów i wędlin 

Smarowidła 
Domowe pieczywo 

Pikle 

W cenie menu : herbata, kawa, woda z cytryną i miętą, soki

Dodatkowe opcje:

Ciasta na stole:
Mini drożdżówki z kruszonką 

Brownie
Szarlotka
20 zł /os.

Tort (ustalany indywidualnie)



Alkohol do wyboru: 

Open bar 100 zł / os. Open bar 140zł/ os.

Piwo Księży Młyn Pils 
Wódka Starosta 

Jameson 
Wino białe i czerwone 

Drinki: 
Sex on the beach 

Cuba libre 
Whisky z colą 
Gin z tonikiem

Piwo: wszystkie rodzaje
Cydr: Stary Sad
Wódka Starosta 

Frizante z kija 
Jameson 

Wino białe i czerwone 
Drinki:

Aktualne z karty

OTWARTY RACHUNEK: 

Wódka Starosta 0,5l  70 ZŁ 
Wódka Dwór Polski 0,7l 110 zł 

Wina: Vinho Verde 70 zł 0,7l 
Primitivo 80 zł 0,7l 

PIWO 0,5l 16 pln 
Browar Księży Młyn, Browar Bednary

Jameson 0,7l 250zł
Peaky Blinder 0,7l 280zł

Do całości kwoty doliczamy serwis 10%. 
Menu dziecięce – 40% od kwoty za osobę dorosłą.

Menu dziecięce składa się z : rosół, nuggetsy z frytkami i surówką z marchewki i
jabłka, deser 

Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany w menu :)

Zapraszamy do kontaktu: 
tel. 880 832 509 
tel. 692 994 515

fatamorganalodz@gmail.com 
Skontaktuj się z nami na fb! 


