W życiu każdego z nas wydarzenia związane z przystąpieniem do sakramentów mają szczególne znaczenie oraz wyjątkowy
charakter. Coraz częściej odchodzimy od tradycyjnego organizowania przyjęcia w domu przenosząc je do restauracji. Wyjątkowy
charakter Hotelu Ventus Natural & Medical Spa****, profesjonalna obsługa i wyśmienita kuchnia stworzą niezapomnianą atmosferę
tego wyjątkowego święta.
OFERUJEMY:








Bogate i zróżnicowane menu składające się z kilku dań gorących – serwowanych indywidualnie lub na półmiskach
Desery
Przekąski zimne
Dekorację stołów
Profesjonalną obsługę kelnerską
Klimatyzowane sale
Parking

PROPONOWANE MENU:
ZESTAW I - 100 ZŁ/OSOBA
DANIA CIEPŁE:

ZESTAW II – 129 ZŁ/OSOBA






DANIA CIEPŁE:

Rosół z domowym makaronem
Filet z kurczaka w sosie kurkowym
Ziemniaki z koperkiem
Warzywa na parze

DESER:





Szarlotka
Kawa, herbata
Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń






Krem z białych warzyw z grzankami
Szynka w sosie pieczeniowym
Kluski śląskie
Zestaw surówek

DANIA ZIMNE:






Półmisek wędlin i mięs pieczonych
Sałatka Caprese z bazyliowym pesto
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem,
Pasztet z żurawiną
Pieczywo i masło

DESER:





Sernik domowy
Kawa, herbata
Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń

ZESTAW III - 149 ZŁ/OSOBA

ZESTAW IV - 169 ZŁ/OSOBA

DANIA CIEPŁE:

DANIA CIEPŁE:










Krupnik z suszonymi borowikami
Udka z kaczki sous-vide
Filecki z kurczaka w płatkach
Pieczone ziemniaczki
Buraczki z miodem





Rosół z domowym makaronem i pietruszką
Filet z sandacza z borowikami
Roladki schabowe w sosie pieczarkowym
Ziemniaki z wody
Marchewka

DANIA ZIMNE:

DANIA ZIMNE:














Półmisek mięs własnego wyrobu
Pasztet z żurawiną
Sałata z avocado i mozarellą,
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
Pieczywo i masło

DESER:





Lody z owocami
Kawa, herbata
Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń

Półmisek mięs własnego wyboru
Pasztet z dziczyzny z żurawiną
Deska serów regionalnych
Sałatka Grecka z oliwkami i fetą
Sałatka z kiełkami i młodymi warzywami
Pieczywo i masło

DESER:







Mus czekoladowy z wiśniami
Lampka białego wina do obiadu
Kawa, herbata
Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń
Owoce

KONTAKT:
Hotel Ventus Natural & Medical SPA****
Promenada Zdrojowa 12, 19-500 Gołdap
tel.: 87 629 15 60, fax: 87 629 15 61 tel.
kom.: +48 535 592 032,

*Przyjęcie do 5 godzin

DODATKOWO OFERUJEMY:

*Sala zabaw z opieką profesjonalnych animatorów – cena do ustalenia indywidualnie, w zależności od ilości
dzieci
*Małą fontannę czekoladową – 400 zł/do 10 osób
*Dużą fontannę czekoladową- 800 zł/do 20 osób
* Paterę z owocami- 12 zł/os
* Wybór ciast domowych -12 zł/os
* Dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( bez świadczeń i miejsc przy stole)
*Dziecko od 3 do 10 lat -50% ceny pakietu
*Możliwość skomponowania własnego menu- wycena indywidualna

Do restauracji można dostarczyć we własnym zakresie wyłącznie :
*1 tort okolicznościowy
* sękacza
* ryby wędzone
Na dostarczone produkty wymagane przedstawienie dowodu zakupu *( faktura lub paragon) oraz
podpisanie oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności.
Restauracja nie zezwala na wnoszenie innego jedzenia , napojów i alkoholi.

