Oferta na Chrzciny & Komunie 2021 - Pakiet 2
Zupa serwowana (1 do wyboru)
Bulion drobiowy ǀ kluski ǀ marchewka ǀ natka pietruszki

Krem z białych warzyw ǀ chrupiący boczek wędzony
Krem pomidorowy ǀ mozzarella
Zupa cebulowa ǀ grzanki ǀ ser

Danie gorące serwowane (1 wyboru)
Krucha pieczeń wieprzowa ǀ sos myśliwski
Staropolskie zrazy wieprzowe ǀ sos pieczeniowy
Filet z kurczaka na parze ǀ sos pieczarkowy ǀ natka pietruszki
Rolada z kurczaka ǀ bułka tarta ǀ ser ǀ masło koperkowe
Polędwiczki wieprzowe| sos śmietankowy| zioła

Dodatek gorący serwowane (2 do wyboru)
Ziemniaki gotowane ǀ koperek
Puree ǀ ziemniak ǀ marchewka
Kluski śląskie
Kopytka
Pieczone ziemniaki ǀ rozmaryn
Frytki

Surówki (2 do wyboru)
Kapusta czerwona ǀ cebulka
Kapusta biała ǀ marchewka
Mizeria ǀ śmietana ǀ koperek
Marchewka ǀ jabłko
Buraczki ǀ chrzan
Kompozycja sałat sezonowych z ziołowym winegret

Bufet deserowy (3 do wyboru)
Szarlotka
Sernik pod pierzynką
Ciasto kokosowe
Rolada| brzoskwinie
Tartaletki | owoce sezonowe
Mini deserki w szkle
Babeczki
Świeże owoce

Dania zimne (wystawione na stoły od początku 3 do wyboru)
Polskie wędliny ǀ pikle
Pieczona szynka ǀ sos tatarski
Kulki mięsne ǀ sos ogórkowy
Kompozycja serów ǀ owoce ǀ orzechy
Mozzarella ǀ pomidory ǀ świeża bazylia
Sałata ǀ grillowany kurczak ǀ sos czosnkowy
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Tortilla ǀ serek śmietankowy ǀ łosoś
Śledzie w dwóch smakach

Dzieci (50 % kwoty podstawowej)
Bulion drobiowy ǀ kluski ǀ marchewka ǀ natka pietruszki
Pomidorowa | makaron
Kotlet schabowy I ziemniaki I surówka z marchewki
Nuggetsy drobiowe | frytki | mizeria

Cena 120 PLN/os.

Napoje
Pepsi I Mirinda I 7 up I Woda I soki I bez ograniczeń – 15,00 PLN od osoby
Nielimitowane spożycie do 3 godz. trwania imprezy, każda następna godzina to 10 zł za
osobę.
Alkohol liczony jest za każdą otwartą butelkę
Wódka Stumbras 0,5l 50,00 PLN
Wino Marques de Fuertigo 0,75l 45,00 PLN
Piwo beczkowe 0,5l 9,00 PLN

Dodatkowe informacje
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie. Dzieci od 3-12 lat – 50% zniżki.
Potrawy podane według zamówienia tylko do spożycia w restauracji.
Istnieje możliwość dostarczenia we własnym zakresie alkoholu i napoi zimnych.
W zamian pobieramy opłatę korkową w wysokości 10,00 zł za każdą osobę dorosłą
uczestniczącą w imprezie.
Koszty dekoracji w żywe kwiaty 150 PLN lub we własnym zakresie.
Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% .
Ostateczną liczbę osób należy podać 3 dni przed uroczystością, mniejsza liczba osób nie
będzie uwzględniona w dniu imprezy.
W cenie zawarte jest : Kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna oraz woda z cytryną w karafkach.

