Ogniska w ogrodzie hotelowym
Spędź czas na świeżym powietrzu!
Ogród hotelowy to idealne miejsce rodzinnego relaksu i zabawy na świeżym
powietrzu. Zapraszamy do rezerwacji altany grillowej, znajdującej się w
zacisznym miejscu, gdzie można miło spędzić czas. Przygotowaliśmy kilka
zestawów ogniskowych z tradycyjnymi regionalnym menu. Z pewnością każdy
znajdzie coś pysznego dla siebie.

Zestaw nr 1










Kiełbasa do własnego wypieku na patyku
Sałatka grillowa z warzywami
Ogórki kiszone
Smalec swojski
Ketchup, musztarda
Pieczywo
Ziemniaki w folii
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryna i mięta
Dla dziecka pianki marshmallow do własnego wypieku

Cena: 40 zł/ osoba dorosła
20 zł/ dziecko do lat 12

Zestaw nr 2











Kiełbasa do własnego wypieku na patyku
Karczek marynowany
Kaszanka z kapustą kiszoną i boczkiem
Sałatka grillowa z warzywami
Ogórki kiszone
Smalec swojski
Ketchup, musztarda
Pieczywo
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryna i mięta
Dla dziecka pianki marshmallow do własnego wypieku

Cena: 55 zł/ osoba dorosła
20 zł/ dziecko do lat 12

Zestaw nr 3












Kiełbasa do własnego wypieku na patyku
Karczek marynowany
Kaszanka z kapustą kiszoną i boczkiem
Grillowany oscypek
Sałatka grillowa z warzywami
Ogórki kiszone
Smalec swojski
Ketchup, musztarda
Pieczywo
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryna i mięta
Dla dziecka pianki marshmallow do własnego wypieku

Cena: 50 zł/ osoba dorosła
25 zł/ dziecko do lat 12
Zestaw nr 4












Wędzone tofu
Szaszłyki warzywne
Ziemniaki w folii
Warzywa grillowane
Jabłko pieczone z cynamonem w folii
Sałatka grecka
Smalec z fasoli Piękny Jaś
Ogórki małosolne
Ketchup, musztarda
Pieczywo
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną i miętą

Cena: 50 zł/ osoba dorosła

Dodatkowo polecamy:
 Cydr 8 zł/ 0,33 l
 Piwo Lech Free 6 zł/ 0,33 l
 Piwo Tyskie/Żywiec 10 zł/ 0,5 l
 Lemoniada owocowa 16 zł/ 1 l
 Wino stołowe białe/czerwone 50 zł/ 0,75 l
 Sok owocowy (karafka) 17 zł/ 1 l
 Napój gazowany (Coca-cola, Fanta, Tonic, Sprite) 17 zł/ 1 l
Każdy zestaw obejmuje wynajem altanki na 2 godz. (przedłużenie: 25 zł/godz.).
Ogniska realizowane są każdego dnia w godzinach:
14:00-16:00; 16:00-18:00; 18:00-20:00; 20:00-22:00
Zamówienia przyjmuje recepcja hotelowa do godz. 20:00 dnia poprzedniego.

