
KOMUNIA 2023



Przystawki serwowane na półmiskach:

Szparagi z sosem holenderskim
Pierogi z gęsi owsianej z prażonym jabłkiem
Befsztyk tatarski z siekanej polędwicy
Śledź macerowany w oleju lnianym
Pasztet z kaczki z konfiturą z jeżyn

Zupa do wyboru:

Krem ze szparagów z truflą
Rosół z przepiórki z kluskami kładzionymi
Chłodnik polski z jajkiem mollet

Dania główne do wyboru:

Sandacz w sosie chrzanowym z blanszowanym szpinakiem
Pieczona pierś kaczki serwowana z sosem śliwkowym
Policzki wołowe z puree ziemniaczanym
Risotto z z borowikami

Deser do wyboru: 

Beza Warszawa Wschodnia 
Sernik z białą czekoladą
Tort czekoladowy Gessler

Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne wg. spożycia

MENU SILVER



Przystawki serwowane na półmiskach:

Szparagi w szynce parmeńskiej z sosem holenderskim
Pasztet z kaczki z konfiturą jeżynową
Tatar z troci fiordowej z cream fraiche
Śledź macerowany w oleju lnianym
Sałata z mozzarellą bufala i kolorowymi pomidorami
Pierogi z gęsia owsianą i prażonym jabłkiem

Zupa do wyboru:

Krem ze szparagów z truflą
Rosół z przepiórki z kluskami kładzionymi
Chłodnik polski z jajkiem mollet

Dania główne do wyboru:

Dziki kulbin z maślanym kalafiorem i gratin ziemniaczanym
Pieczona pierś kaczki serwowana z sosem śliwkowym
Górka cielęca w sosie estragonowym z risotto z gruszką
Medaliony z jelenia flambirowane w armaniakiem
Risotto z kurkami

Deser do wyboru: 

Beza Warszawa Wschodnia
Sernik z białą czekoladą
Flambirowane owoce serwowane z lodami

Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne wg. spożycia

MENU GOLD



Zupa do wyboru:

Pomidorowa z makaronem 
Rosół domowy

Danie główne do wyboru:

Sznycelki cielęce z mizerią i puree
Kotlet drobiowy z marchewką i frytkami
Makaron z sosem pomidorowym
Ryba panierowana z marchewką i frytkami

Deser do wyboru:

Sałatka owocowa
Lody z owocami
Naleśniki z sosem truskawkowym

KIDS MENU 120 zł/os.



NAPOJE BEZALKOHOLOWE

I. Pakiet napojów  bezalkoholowych:
Woda mineralna niegazowana i gazowana

Kawa, herbata do deseru

II. Pakiet napojów bezalkoholowych dostępny do 4 godzin:
Woda mineralna niegazowana i gazowana

Kawa, herbata
Soki owocowe z kartonu

Napoje gazowane:
Coca-Cola, Coca-Cola Zero,

Sprite, Fanta, Tonic

30zł./os.

60zł./os.



Istnieje możliwość wcześniejszego dokonania
selekcji win i alkoholi, które będą serwowane
podczas rezerwacji lub wybór jednej z opcji open baru.
Gwarancją rezerwacji terminu Przyjęcia i niezmienności wyceny 
jest wpłata bezzwrotnego zadatku

MENU SILVER z rabatem w cenie 230zł./os. 
50% zadatek wpłacony do dnia 15.10.2022 i 30% do 28.02.2023r.

MENU SILVER w cenie 250zł./os.
10% zadatek do dnia 15.10.2022r. i 30% do 28.02.2023r.

MENU GOLD z rabatem, w cenie 260zł./os.
50% zadatku do dnia 15.10.2022r i 30% do 28.02.23r.

MENU GOLD w cenie 290zł./os.
10% zadatku do 15.10.2022r. I 30% do 28.02.2023r.

Pozostała do uregulowania płatność, rozliczona zostanie na 
miejscu w restauracji gotówką lub kartą.
Do końcowego rachunku doliczany jest serwis
12,5 %.

INFORMACJE DODATKOWE I WARUNKI PŁATNOŚCI



Dziękujemy za zainteresowanie!
W razie pytań zapraszam do kontaktu

rezerwacja@gessler-koszyki.pl
tel.  577 377 368

mailto:rezerwacja@gessler-koszyki.pl

