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HOTEL KAWALLO

WYBIERZ MENU

Propozycja
1
Skomponowana z myślą o spotkaniu w najbliższym gronie.
PRZEKĄSKI ZIMNE - NA PÓŁMISKACH
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Aromatyczny pasztet własnego wypieku serwowany z konfiturą żurawinową
Schab po warszawsku z musem chrzanowym
Śledź w dwóch smakach
Caprese z bazyliowym pesto
Sałatka grecka
Mix sałat z grillowanym kurczakiem, pomidorami koktajlowymi i płatkami parmezanu
Wybór pieczywa, masło
I WYDANIE - NA PÓŁMISKACH
Dla Najmłodszych Gości - Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki i jabłka
danie serwowane – liczba porcji do ustalenia

Flaki wołowe z majerankiem / Rosół z makaronem
Pieczone udo z kaczki w sosie z nutą pomarańczy
Soczysta karkówka w sosie grzybowym
Puree ziemniaczane
Kluski śląskie
Buraczki zasmażane
Sezonowy zestaw surówek
Deser serwowany
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
II WYDANIE - NA PÓŁMISKACH
Kotlet de volaille
Polędwiczki wieprzowe w sosie serowym
Ziemniaki z wody
Mizeria z koprem
Mix młodych warzyw na parze z masłem ziołowym
III WYDANIE - NA PÓŁMISKACH
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bufet deserowy:
Wybór ciast
Owoce
Napoje zimne i gorące:
Kawa, herbata – b/o
Woda mineralna - b/o
Soki owocowe, napoje gazowane (Coca – Cola, Fanta, Sprite) - 1,5l/os

Tort okolicznościowy – opcjonalnie (za dodatkową opłatą)

Cena za osobę dorosłą - 235 zł
Dzieci do 5 lat – bezpłatnie
Dzieci 5-10 lat – 50% ceny
Cena za dodatkowe napoje: soki, napoje gazowane 15 zł/1l

HOTEL W SERCU LASU

WYBIERZ MENU

Propozycja
2
Skomponowana z myślą o spotkaniu w najbliższym gronie.
PRZEKĄSKI ZIMNE - NA PÓŁMISKACH
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Aromatyczny pasztet własnego wypieku serwowany z żurawiną
Schab po warszawsku z musem chrzanowym
Śledź w dwóch smakach
Sałatka grecka
Sałatka brokułowa z serem feta i sosem
Mix sałat z grillowanym kurczakiem, pomidorami koktajlowymi i płatkami parmezanu
Wybór pieczywa, masło
I WYDANIE - NA PÓŁMISKACH
Dla Najmłodszych Gości - Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki i jabłka
danie serwowane – liczba porcji do ustalenia

Flaki wołowe z majerankiem/Rosół z makaronem
Polędwiczki wieprzowe w sosie bazyliowo-kremowym
Soczysta pierś z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i serem feta na sosie neapolitańskim
Młode ziemniaki z masłem i koprem
Ryż z kolorowymi warzywami
Wiosenna sałata z rzodkiewką i ziołowym dressingiem
Sezonowy zestaw surówek
Deser serwowany
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
II WYDANIE - NA PÓŁMISKACH
Filety rybne w aromatycznym sosie koperkowo-cytrynowym
Karkówka z pieca serwowana z sosem myśliwskim
Kluski śląskie
Ziemniaki opiekane z rozmarynem
Mix młodych warzyw na parze z masłem ziołowym
Sezonowy zestaw surówek
III WYDANIE - SERWOWANE
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bufet deserowy:
Wybór ciast
Owoce
Napoje zimne i gorące:
Kawa, herbata – b/o
Woda mineralna - b/o
Soki owocowe, napoje gazowane (Coca – Cola, Fanta, Sprite) - 1,5l/os

Tort okolicznościowy – opcjonalnie (za dodatkową opłatą)

Cena za osobę dorosłą - 235 zł
Dzieci do 5 lat – bezpłatnie
Dzieci 5-10 lat – 50% ceny
Cena za dodatkowe napoje: soki, napoje gazowane 15 zł/1l

DODATKOWE INFORMACJE

Oferta
obejmuje:
Dekoracje okolicznościowe na stołach

Profesjonalną obsługę kelnerską
Nadzór przez osobę koordynującą spotkanie
Bezpłatny parking dla Gości
Atrakcyjne ceny noclegów dla uczestników spotkania

Dodatkowo
płatne:
Animacje dla dzieci (zabawy ruchowe, gry, tańce integracyjne, konkurencje sportowe)
wycena indywidualna

Opcjonalnie:
Wino:

Sendas Del Rey La Tierra de Castilla - Hiszpania - Białe – 35,00 zł
Sendas Del Rey La Tierra de Castilla - Hiszpania - Czerwone – 35,00 zł
Wódka:
J.A. Baczewski 0,5l – 60,00 zł
Piwo:
Książęce butelkowe (Weizen, Irish Ale, IPA, Czerwony Lager, Porter) 0,5l - 10,00 zł
Napoje gazowane 1L (Coca - Cola, Fanta, Sprite) – 15,00 zł
Soki 1L: pomarańczowy, jabłkowy – 15,00 zł
Dysponujemy ofertą win z lokalnej winnicy Bona Terra.
Jesteśmy lokalem ambasadorskim marki J.A.Baczewski.

KONTAKT:

HOTEL KAWALLO **** LEONÓW 7A, 09-533 SŁUBICE K. PŁOCKA
TEL.602 198 498
MAIL: KAWALLO@KAWALLO.PL
WWW.KAWALLO.PL

