
 

 

Zakąski za dodatkową opłatą 
 

1. Rolada z kaczki      - 80 zł 
2. Rolada z łososia      - 50 zł 
3. Ruloniki z łososia      - 80 zł 
4. Schab faszerowany polędwicą, śliwkami i czosnkiem  - 60 zł 
5. Pstrąg w galarecie      - 45zł (2 sztuki) 
6. Pasztet LiderHouse w sosie żurawinowym    - 18 zł/kg 
7. Roladki schabowe      - 45 zł (15 porcji) 
8. Rolmopsy       - 15 zł/kg 
9. Śledź po wiejsku z musztardą    - 18 zł/kg 
10. Sałatka śledziowa z burakami w sosie balsamino  - 16 zł/kg 
11. Mazarella z pomidorami     - 25 zł (10 porcji) 
12. Sałatka brokułowi z mozarellą    - 25 zł (10 porcji) 
13. Sałatka serowa z winogronami i orzechami włoskimi - 30 zł (10 porcji) 
14. Sałatka włoska serowa     - 45 zł (10 porcji) 
15. Sałatka grecka      - 29 zł (10 porcji) 
16. Sałatka owocowa      - 30 zł (10 porcji) 
17. Deska serów       - 140 zł  
18. Półmisek mięs staropolskich ( kaczka, indyk, pasztet z zająca z grzybami) – 160 zł 
19. Jajka z kawiorem      - 35 zł (30 porcji) 
20. Jajka z kremem łososiowym     - 35 zł (30 porcji) 
21. Jajka w cieście z ostrym sosem    - 35 zł (30 porcji) 
22. Ryba po grecku      - 37 zł (20 porcji) 

 
Na specjalne życzenie gości oferujemy stół śródziemnomorski i rybny  

(cena stołu 1 500,00 zł) 
 

1. Ryby wędzone (pstrąg, węgorz, łosoś) 
2. Ryba faszerowana w całości na lustrze (łosoś lub sum afrykański) 
3. Sałatki z owoców morza 2 rodzaje 
4. Ciasteczka z owoców morza 
5. Ryby w galarecie 2 rodzaje 
6. Łosoś w 3 postaciach         9 do wyboru 
7. Sałatki serowe 2 rodzaje                                                                            
8. Deska serów pleśniowych 
9. Szynka parmeńska 
10. Róże z łososia z awokado 
11. Mix oliwek 
12. Koreczki z owoców śródziemnomorskich 

 
 

Istnieje możliwość zamawiania dań pojedynczo (minimum 20 porcji) 
 
 

Specjalności LiderHouse 
 

1. Prosię faszerowane kaszą po staropolsku - 600 zł 
2. Indyk faszerowany kasztanami  - 120 zł 
3. Kaczka z jabłkami w miodowej glazurze - 70 zł 

 
 
 
 


