
HOTEL META     

POPRAWINY		PROPOZYCJA	I-	109,00	zł/os.	

Oscypek na maśle z żurawiną

Francuska zupa jarzynowa Pistou

Karczek pieczony w sosie musztardowo-gorczycowym, 

Ziemniaki puree

Sałatka  z czerwonej kapusty

Szarlotka na gorąco z gałką lodów i bitą śmietaną

Plater wędlin 

Tymbaliki drobiowe

 Jaja faszerowane 

Śledź w śmietanie

Sałatka ananasowo-serowa

 Pikle, Grzybki marynowane, Oliwki 

Masło śmietanowe 

Pieczywo mieszane

Woda niegazowana z cytryną i miętą

Woda gazowana

Soki owocowe

Kawa, herbata

Przystawka:

 

Zupa:

 

Danie główne:

 

Deser:

 

Zimna płyta:

(szynka drobiowa, szynka wiejska, kabanosy)

 

Napoje: (nielimitowane)

 

Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU     

 

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

 



HOTEL META     

POPRAWINY		PROPOZYCJA	II	-	129,00	zł/os.	

Łosoś w cytrynowej marynacie z tostem

Krem z brokuła z prażonymi płatkami migdałów

Polędwiczka wieprzowa w sosie maślakowym

Ziemniaki opiekane w ziołach

Bukiet warzyw w sosie maślanym 

Sernik tradycyjny z malinowym culli 

Szynka wędzona 

Indyk w maladze 

 Rolada szynkowa

Mięsa pieczone ( 2 rodzaje)

Deska serów 

Śledź w trzech smakach 

Sałatka serowa

Sałatka nicejska

 Pikle, Grzybki marynowane, Oliwki 

Masło śmietanowe, 

Pieczywo mieszane

Napoje: (nielimitowane)

Woda niegazowana z cytryną i miętą

Woda gazowana

Soki owocowe

Kawa, herbata

Przystawka:

 

Zupa:

 

Danie główne:

 

Deser:

 

Zimna płyta:

 

Napoje: 

 

Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU     

 

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

 



HOTEL META     

POPRAWINY		PROPOZYCJA	III	-	149,00	zł/os.	

Smażony Camembert faszerowany ananasem 

Zupa grzybowa na czerwonym winie 

Pieczone medaliony z szynki z gruszką 

Kluseczki Gnochci 

Mix sałat na sosie balsamico

Strudel jabłkowy w chrupiącej skorupce z sosem

waniliowym i bitą śmietaną  z cynamonem

Szynka wędzona 

Indyk w maladze 

 Rolada szynkowa

Mięsa pieczone ( 2 rodzaje)

Deska serów 

Śledź w trzech smakach 

Sałatka serowa

Sałatka nicejska

 Pikle, Grzybki marynowane, Oliwki 

Masło śmietanowe, 

Pieczywo mieszane

Woda niegazowana z cytryną i miętą

Woda gazowana

Soki owocowe

Kawa, herbata

Przystawka:

w asyście żurawiny i grzanki

 

Zupa:

ze świeżym rozmarynem

 

Danie główne:

w sosie ziołowym  

 

Deser:

 

Zimna płyta:

 

Napoje: (nielimitowane)

 

Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU     

 

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

 


