OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA
OBIAD 75 ZŁ ZA OSOBĘ

ZUPA
Krem z pomidorów z serem i bazylią

II DANIE SERWOWANE
Rolada z polędwiczek wieprzowych ze szpinakiem i kurkami
Brokuły, bukiet surówek, ziemniaki

DESER

Ciasto 100 g na osobę (jeden rodzaj serwowany)

Tort własny

NAPOJE GORĄCE
Kawa/herbata

NAPOJE ZIMNE 0,5 l na osobę
Woda mineralna w dzbanku z cytryną
Sok pomarańczowy
Coca-cola

SALA/OBSŁUGA
Sala Silver/Platinum na wyłączność - 250 zł

Sala Bankietowa na wyłączność (koszt ustalany

indywidualnie od 500 zł)
Sala Gold/Restauracja bez wyłączności - bezpłatnie

INFORMACJE DODATKOWE

Opakowania biodegradowalne - 50 zł
Istnieje możliwość dostarczenia własnych opakowań.
Pragniemy zaznaczyć, że oferta może ulec modyfikacji zgodnie z Państwa
sugestiami i potrzebami. Koszt menu dla dzieci ustalany jest indywidualnie,
w zależności od wieku. W przypadku obiadu na półmiskach dla osób dorosłych
liczone są 2 porcje mięsa, natomiast dla dzieci 1 porcja. Istnieje również
możliwość zamówienia dziecięcego obiadu serwowanego, np. polędwiczki
z kurczaka w płatkach kukurydzianych w zestawie z frytkami i surówką
(zestawy dziecięce oferujemy w cenie od 18 do 23 zł/porcja).
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Biuro Kierownika
czynne codziennie:
pon.- sob.: 8.00 – 19.00
(za wyjątkiem czwartku
między 10.00 – 12.00)
niedziela: 11.00 – 17.00

OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA
OBIAD 113 ZŁ ZA OSOBĘ
ZUPA

Rosół z makaronem

II DANIE NA PÓŁMISKACH

(2 porcje mięsa i dodatków na osobę)

Roladki z indyka ze szparagami i szynką
Szynka pieczona w sosie myśliwskim
Kotlet de Volaille
Pstrąg w sosie migdałowym
Ziemniaki
Frytki
Bukiet jarzyn (brokuły, kalafior, marchewka)
Surówka wiosenna
Czerwone buraczki

DESER

Ciasto 200 g na osobę (różne ciasta na paterach)

Tort własny

NAPOJE GORĄCE

Kawa/herbata bez ograniczeń

NAPOJE ZIMNE 0,8 l na osobę

Woda mineralna w dzbanku z cytryną
Sok pomarańczowy
Coca-cola

SALA/OBSŁUGA

Sala Silver/Platinum na wyłączność - 250 zł
Sala Bankietowa na wyłączność (koszt ustalany
indywidualnie od 500 zł)

Sala Gold/Restauracja bez wyłączności - bezpłatnie

INFORMACJE DODATKOWE

Opakowania biodegradowalne - 50 zł
Istnieje możliwość dostarczenia własnych opakowań.
Pragniemy zaznaczyć, że oferta może ulec modyfikacji zgodnie z Państwa
sugestiami i potrzebami. Koszt menu dla dzieci ustalany jest indywidualnie,
w zależności od wieku. W przypadku obiadu na półmiskach liczymy 2 porcje
mięsa na osobę dorosłą i 1 porcję mięsa na dziecko bądź możemy
też serwować zestaw dziecięcy, np.polędwiczki z kurczaka
w płatkach kukurydzianych w zestawie z frytkami i surówką

(zestawy dziecięce oferujemy w cenie od 18 do 23 zł/porcja).
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Biuro Kierownika
czynne codziennie:
pon.- sob.: 8.00 – 19.00
(za wyjątkiem czwartku
między 10.00 – 12.00)
niedziela: 11.00 – 17.00

OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA
OBIAD Z KOLACJĄ 158 ZŁ ZA OSOBĘ
ZUPA
Zupa porowa

II DANIE NA PÓŁMISKACH 2 porcje mięsa i dodatków na osobę
Szynka pieczona w sosie myśliwskim
Schab panierowany
Kotlet Faltom
Zraz tradycyjny
Ziemniaki
Frytki
Kapusta biała zasmażana
Bukiet surówek
Marchewka z groszkiem

DESER

Ciasto 200 g na osobę (różne ciasta na paterach)
Tort własny

NAPOJE GORĄCE

Kawa/herbata bez ograniczeń

NAPOJE ZIMNE 1 l na osobę

Woda mineralna gazowana/niegazowana
Sok pomarańczowy
Coca-cola
Sprite

ZAKĄSKI
Krem z pieczarek
Schab na dziko
Drobiowy rarytas zawijany w boczku
Wędlina i ser
Rolada wieprzowa
Pstrąg w galarecie
Naleśniki z łososiem, mascarpone i salsą
Sałatka jarzynowa
Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzankami
Pieczywo i masło

INFORMACJE DODATKOWE

SALA/OBSŁUGA

Opakowania biodegradowalne - 50 zł
Istnieje możliwość dostarczenia własnych opakowań.
Pragniemy zaznaczyć, że oferta może ulec modyfikacji zgodnie z Państwa sugestiami
ipotrzebami. Koszt menu dla dzieci ustalany jest indywidualnie, w zależności od
wieku. W przypadku obiadu na półmiskach dla osób dorosłych liczone są 2 porcje
mięsa, natomiast dla dzieci 1 porcja. Istnieje również możliwość zamówienia
dziecięcego obiadu serwowanego, np. polędwiczki z kurczaka w płatkach
kukurydzianych w zestawie z frytkami i surówką (zestawy dziecięce
oferujemy w cenie od 18 do 23 zł/porcja).

Sala Silver/Platinum na wyłączność - 250 zł
Sala Bankietowa na wyłączność (koszt ustalany indywidualnie od 500 zł)
Sala Gold/Restauracja bez wyłączności - bezpłatnie
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Biuro Kierownika
czynne codziennie:
pon.- sob.: 8.00 – 19.00
(za wyjątkiem czwartku
między 10.00 – 12.00)
niedziela: 11.00 – 17.00

OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA
OBIAD Z KOLACJĄ 177 ZŁ ZA OSOBĘ
ZUPA
Barszcz z pasztecikiem

II DANIE NA PÓŁMISKACH 2 porcje mięsa i dodatków na osobę
Roladki z indyka ze szparagami i szynką
Filet z grilla
Polędwica " Kasztelańska"
Łosoś na szpinaku
Ziemniaki
Ryż z warzywami
Ziemniaki wedgesy
Bukiet surówek
Bukiet jarzyn (brokuły, kalafior, marchewka)
Kapusta czerwona zasmażana

DESER

Ciasto 200 g na osobę (różne ciasta na paterach)
Tort własny

NAPOJE GORĄCE
Kawa/herbata bez ograniczeń

NAPOJE ZIMNE 1 l na osobę
Woda mineralna w dzbanku z cytryną
Woda mineralna gazowana/niegazowana
Sok jabłkowy
Coca-cola

ALKOHOL
Wino francuskie cz/b - 1 lampka na osobę

KOLACJA
Bogracz
Roladki z polędwiczek wieprzowych z serem dor blue
Indyk w maladze
Schab z chrzanem
Śledź po kartusku
Biszkopt szpinakowy z nadzieniem serowo-łososiowym
Pstrąg wędzony
Sałatka grecka
Sałatka z kurczaka na słodko
Pieczywo i masło

SALA / OBSŁUGA

INFORMACJE DODATKOWE
Opakowania biodegradowalne - 50 zł
Istnieje możliwość dostarczenia własnych opakowań.
Pragniemy zaznaczyć, że oferta może ulec modyfikacji zgodnie z Państwa sugestiami
ipotrzebami.Koszt menu dla dzieci ustalany jest indywidualnie, w zależności od
wieku. W przypadku obiadu na półmiskach dla osób dorosłych liczone są 2 porcje
mięsa, natomiast dla dzieci 1 porcja. Istnieje również możliwość zamówienia
dziecięcego obiadu serwowanego, np. polędwiczki z kurczaka w płatkach
kukurydzianych w zestawie z frytkami i surówką (zestawy dziecięce
oferujemy w cenie od 18 do 23 zł /porcja).

Sala Silver/Platinum na wyłączność - 250 zł
Sala Bankietowa na wyłączność
(koszt ustalany indywidualnie od 500 zł)
Sala Gold/Restauracja bez wyłączności - bezpłatnie
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Biuro Kierownika
czynne codziennie:
pon.- sob.: 8.00 – 19.00
(za wyjątkiem czwartku
między 10.00 – 12.00)
niedziela: 11.00 – 17.00

