Propozycje Menu na rok 2022
(obowiązuje przy min. 15 osobach)

HOTEL
ROBERT`S PORT
LAKE RESORT & SPA

Pakiet

konwaliowy

90 zl/os. do 3 godz.
(kolejna godz. 150 zl).
Danie główne
Rosół z kurczaka zagrodowego z domowym makaronem i warzywami
Kotlet de volaille z frytkami i marchewką „baby”
Mizeria ze świeżym koprem
Sok owocowy 250 ml/ os.
Woda z limonką i miętą 250 ml/ os.

Bufet kawowo - deserowy
Kawa
Herbata
Owoce sezonowe
Ciasto z hotelowej cukierni:
Szarlotka
Sernik
Czekoladowa fantazja

HOTEL
ROBERT`S PORT

Pakiet

jasminowy

LAKE RESORT & SPA

110 zl/os. do 3 godz.
(kolejna godz. 150 zl).
Krem z pomidorów z bazylią
Danie mięsne (półmiski)
Filet z sandacza
Tradycyjny schabowy podany na kapuście zasmażanej
Pieczeń z karkówki marynowana w ziołach
Sos borowikowo - kurkowy

Dodatki
Ziemniaki z wody z koperkiem
Frytki
Surówka z rzepy i kalarepy
Kompozycja sałat z vinegret
Marchewka na słodko z rodzynkami i żurawiną
Sok owocowy 250 ml/ os.
Woda z limonką i miętą 250 ml/ os.

Bufet kawowo - deserowy
Kawa
Herbata
Owoce sezonowe
Ciasto hotelowej cukierni: szarlotka, sernik,
Czekoladowe pralinki 1 szt./ os.
Mus truskawkowy 1 szt./ os.
Mus czekoladowy 1 szt./ os.

HOTEL
ROBERT`S PORT

Pakiet

liliowy

LAKE RESORT & SPA

140,00 zl/ os. do 3 godz.
(kolejna godz. 150 zl).
Przystawka
Marynowane krewetki tygrysie
podane na sałatce z jarmużu z owocami granatu
i cytrusowym dresingiem/ grzanka czosnkowa

Danie główne
Rosół z łososia norweskiego z kluseczkami i koprem włoskim
Polędwiczki wieprzowe na sosie z różowego pieprzu
i kwiatowego miodu, z pieczonymi ziemniakami
i sałatką ze świeżego szpinaku,
sera Feta i suszonych pomidorów

Deser
Puchar lodowy z gorącymi malinami i bitą śmietaną

Napoje
Kawa/ herbata
Sok 250 ml/ os.
Woda z limonką i miętą 250 ml/ os.
Wino czerwone Ochagavia Medialuna
Cabernet Merlot 150 ml
lub
Wino białe Ochagavia Medialuna
Sauvignon Semillon 150 ml

Bufet kawowo - deserowy
Czekoladowe pralinki 1szt./ os
Mus truskawkowy 1szt./ os
Mus czekoladowy 1szt./ os
Truskawki w czekoladzie 1szt./ os

HOTEL
ROBERT`S PORT
LAKE RESORT & SPA

Propozycje
menu dla dzieci

55 zł/ dziecko Menu
dla dzieci w wieku 3 - 12 lat.
Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
Propozycja 1
Rosół z kurczaka zagrodowego z domowym makaronem
Filet z kurczaka panierowany z frytkami i marchewką ”baby”
Puchar lodowy z bitą śmietana i owocami
Herbata
Sok owocowy 250 ml/ os.

Propozycja 2
Zupa pomidorowa z domowymi kluseczkami
Nuggetsy drobiowe z ziemniaczanymi krokietami (literki) i mizerią
Galaretka owocowa z owocami
Herbata
Sok owocowy 250 ml/ os.

Bufet przekąsek - 65 zł/ os.
Półmisek mięs pieczonych i wędlin:
schab pieczony ze śliwką, boczek, szynka, karkówka, kabanosy,
sos czosnkowy / tatarski
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami
Talerz serów żółtych i pleśniowych/ krakersy
Antipasti
Kruche babeczki faszerowane musem z tuńczyka
Sałatka grecka
Sałatka z grillowanym kurczakiem

Hotel Robert Port`s oferuje również możliwość
zamówienia tortu okazjonalnego.

