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Menu 125 z /os.
Zupa (proszę o wybranie jednej pozycji):
Rosół drobiowy / makaron / natka
Krem z białych warzyw / płatki migdałów / oliwa pietruszkowa
Danie główne serwowane
(proszę o wybranie jednej pozycji):
Pieczona karkówka / sos myśliwski / ziemniaki opiekane / surówka sezonowa
Pieczona pierś z indyka / sos wiśniowy / kluski śląskie / bukiet sałat

Przystawki:
Pasztet z sosem żurawinowo - chrzanowym
Swojskie wędliny
Sery z bakaliami i owocami
Sałatka z kurczakiem
Sałatka grecka
Wytrawne babeczki
Śledzik z cebulką
Ogórek, pomidor z cebulką
Pieczywo mieszane
Ciasto 100 g/os. (min. 3 rodzaje)

Napoje:
Soki: jabłkowy, pomarańczowy - 0,5 l/os.
Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite) - 0,5 l/os.
kawa, wybór herbat, woda – bez limitu
Czas trwania do 4h, każda kolejna 100 zł/h
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Menu 155 z /os.
I Danie gorące (proszę o wybranie jednej pozycji):
Krem parmentier, oliwa pietruszkowa
Francuska zupa cebulowa na białym winie, grzanka
II Danie gorące (proszę o wybranie jednej pozycji):
Polędwiczka wieprzowa w kruszonce, kopytka, bukiet sałat
Pierś z kaczki, mus z pieczonego jabłka, kluski śląskie, pieczone warzywa
korzeniowe
III Danie gorące (podane na półmiskach)
Pieczone żeberka, pierś z kurczaka faszerowana mozarellą,
ziemniaki opiekane, coleslaw
Przystawki:
Pasztet z dzika z konfiturą z czerwonej cebuli
Tatar
Swojskie wędliny
Swojskie rolady
Śledzik z cebulką
Caprese na rukoli
Carpaccio z buraka z kozim serem
Sałatka z serem korycińskim i orzechami włoskimi
Pieczywo mieszane
Ciasto: 100 g/os. (min. 3 rodzaje)

Napoje:
Soki: jabłkowy, pomarańczowy - 0,5 l/os.
Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite) - 0,5 l/os.
kawa, wybór herbat, woda – bez limitu
Czas trwania do 6h, każda kolejna 100 zł/h

Menu dziecięce:
Zupa: rosół z makaronem
Danie główne: Nuggestsy z kurczaka, frytki, mizeria

do 3 lat bezpłatnie - bez wyżywienia
do 12 lat 80 zł

Dodatkowo do menu:
danie gorące podane na półmiskach 25 zł / os.
Filet z kurczaka / warzywa pieczone / ziemniaki w mundurkach
lody 15 zł / os.
z bitą śmietaną i sosem czekoladowym

Informacje dodatkowe
Do dyspozycji mamy z dzieckiem pokój hotelowy
(podczas trwania imprezy bez noclegu),
Bezpłatny, duży parking dla Gości.
Cisza, spokój, bezpieczny, zielony teren,
Świeże kwiaty na stole zgodnie ze standardami
obiektu, pokrowce na krzesła.
Minimalna liczba Gości 15 osób (pełnopłatnych).
Możliwość korzystania z własnych alkoholi bez
opłaty „korkowej”.
Możliwość wniesienia własnego tortu (wymagany
paragon/oświadczenie/świadectwo jakości).
Czas trwania przyjęcia zgodnie z wybranym
menu.
Ostateczna liczba Gości 7 dni przed terminem
przyjęcia.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w
wysokości 500 zł (przelewem, kartą lub gotówką)
pozostała część płatna w dniu przyjęcia.
Możliwość zamówienia animatorów dla dzieci
(usługa dodatkowo płatna).
Pojemniki do zapakowania pozostałego jedzenia
po przyjęciu 1,5 zł/szt.

