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O FE RTA IMP R E Z
O KO LIC ZNO Ś C IOWYCH

PROPOZYCJA I / 90,00 PLN
Dedykowana dla przyjęć do 3 h bez formy tanecznej
(komunie, chrzciny)
PRZYSTAWKA (wybierz jedną pozycję)
Tatar ze śledzia podany z ciepłą bułeczką
Pomidory koktajlowe faszerowane twarożkiem ziołowym
ZUPA (wybierz jedną pozycję)
Rosół królewski z domowymi kluseczkami
Aksamitny krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
DANIE GŁÓWNE (wybierz jedną pozycję)
Eskalopki drobiowe z sosem z białego wina, puree ziemniaczanym i glazurowaną marchewką
Schab smażony saute z musem jabłkowym, puree ziemniaczane i bukietem
blanszowanych warzyw

DESERY (wybierz jedną pozycję)
Szarlotka podana z lodami waniliowymi
Lody z gorącymi malinami
KOLACJA
Strogonow drobiowy
NAPOJE
Woda, kompot

PROPOZYCJA II / 145,00 PLN
Dedykowana dla przyjęć do 5 h bez formy tanecznej
(komunie, chrzciny)

PRZYSTAWKA (wybierz jedną pozycję)
Marynowany łosoś podany z ciepłą bułeczką
Zapiekany pasztet domowy w akompaniamencie salsy pomidorowej i gałązką rozmarynu
ZUPA (wybierz jedną pozycję)
Rosół królewski z domowymi kluseczkami
Krem z pieczonych pomidorów z musem z sera pleśniowego z nutą bazylii
DANIE GŁÓWNE (wybierz jedną pozycję)
Filet drobiowy grillowany z krokietem ziemniaczanym i bukietem warzyw
Pieczona kaczka w akompaniamencie buraczków i zapiekanych ziemniaków

DESERY (wybierz jedną pozycję)

KOLACJA

Panna cotta
Lody z gorącymi malinami

Strogonow drobiowy

ZIMNA PŁYTA

NAPOJE
Woda, kompot, kawa, herbata

Patera mięs pieczonych
Deska serów
2 rodzaje śledzika
Łosoś wędzony z serkiem mascarpone
Sałatka gyros
Pomidor z mozzarellą
Carpaccio z buraka z fetą i pestkami dynii
Sałatka z rucolą i parmezanem
Owoce filetowane
Pieczywo
Sosy do mięs

PROPOZYCJA III / 165,00 PLN
Dedykowana dla przyjęć z formą taneczną 7 h
(jubileusze, urodziny, integracje)

*PRZYKŁADOWE MENU / INDYWIDUALNIE USTALANE

PRZYSTAWKA
Tatar z łososia podany z ciepłą bułeczką
ZUPA
Krem z zielonego groszku z prażonymi migdałami
DANIE GŁÓWNE
Łosoś w sosie szampańskim z kolorowym ryżem i bukietem sałat

DESERY (wybierz jedną pozycję)

KOLACJA

Gruszka w czekoladzie

Barszcz czerwony z pasztecikiem
Karkówka z kaszą i dodatkami

ZIMNA PŁYTA
Patera mięs pieczonych
Udka kurczaka faszerowane pieczarkami
Galantyna na dwa sposoby
Roladki z szynki z sosem chrzanowo - cebulowym
Galaretka drobiowa
Sałatka gyros
Sałatka śledziowa
Sałatka grecka
Ryba po grecku
Pomidor z mozzarellą
Carpaccio z buraka z fetą
Sałatka z rucolą i parmezanem
Pieczywo
Sosy do mięs

NAPOJE
Woda, kompot, kawa, herbata

USŁUGI DODATKOWE
TORT
13,00-16,00 pln / porcja:
Dowolnie wybrany smak, wykończenie w masie cukrowej lub bitej śmietanie, forma
CANDY BAR
33,00 pln / osoba:
Do wyboru trzy porcje na osobę deserki w słoiczkach, ciastka bankietowe
muffiny, mini-serniki, musy, mini tarty z kremami i owocami, musy
STÓŁ WIEJSKI
25,00 pln / osoba
Wszystkie produkty robimy sami: mięsa wędzone: szynka, boczek, schab ➢
kiełbasa ➢ kaszanka ➢ pasztety, smalec, ryba w zalewie octowej ➢ chleb wiejski
domowego wypieku na zakwasie, łosoś wędzony, pstrąg wędzony, słoje z kiszonkami (ogórki,
kapusta, kalafior, marchew)➢, ćwikła, chrzan (obowiązuje min. ilość osób)

SPACER Z POCHODNIAMI O ZMIERZCHU NAD MORZE
29,00 pln / osoba:
Spacer z pochodniami o zmierzchu nad morze, a po powrocie w ogrodzie
hotelowym ognisko z pieczeniem kiełbasek ( kiełbaski, pieczywo, masło czosnkowe, kiszone
ogórki , smalec, herbata, sok, ) Dla dzieci: herbatniki + pianki na ognisko
PAKIET NAPOI NIELIMITOWANYCH
15,00 pln /osoba:
Woda niegazowana, woda gazowana, soki owocowe, napoje gazowane:
coca-cola, fanta, sprite

Umów się na spotkanie w naszym obiekcie ze sprawdzonymi i współpracującymi z nami
firmami, oszczędzaj czas, zaaranżujemy spotkanie.
- Dekoracja florystyczna
- Dekoracja światłem
- Oprawa muzyczna (live music, skrzypce, gitara, szanty, DJ)
- Zabawy dla dorosłych: gra o milion, jeden z dziesięciu, kasyno
- Animator i zabawy dla dzieci
- Fotograf

Zapraszamy!

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
Dorota Przybyłkowicz
Dział marketingu i sprzedaży
tel. +48 608 535 538
e-mail: sprzedaz@kormoran-rowy.pl
Kormoran Wellness Medical Spa
ul. Kościelna 16
76-212 Rowy

