
Serdecznie zapraszamy do organizacji przyjęć we wspaniałych wnętrzach Restauracji Sofra.  
Chętnie świętujemy wraz z naszymi gośćmi Chrzciny, Komunie, rocznice ślubu, te mniej lub bardziej okrągłe urodziny,  

a także kameralne spotkania w gronie rodziny i przyjaciół.

Przyjęcia rodzinne 



menu serwowane
Zupa (1 do wyboru)
Aromatyczny rosół z kurczaka zagrodowego  
z kluseczkami i warzywami jullienne
Krem z białych warzyw korzennych  
z groszkiem ptysiowym
Cebulowa z serową grzanką

Danie główne (1 do wyboru)
Polędwiczka wieprzowa sous-vide  
w sosie kurkowym, kopytka, bukiet warzyw
Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki puree,  
młoda kapusta z pomidorem
Filet z kurczaka w sezamowej panierce  
z sosem koktajlowym, frytki, bukiet surówek

Deser (1 do wyboru)
Chrupiąca Beza z mascarpone  
i świeżymi owocami
Domowa szarlotka z lodami waniliowymi
Tradycyjny sernik, sos malinowy

BuFeT  
(DosTepnY po menu serwowanYm)
Przekąski zimne
Pasta z wędzonego pstrąga z kaparami  
na grzankach
Śledź  na trzy sposoby
Pasztet z dzika z sosem żurawinowym
Tarta ze szpinakiem i porem 
Mięsa pieczone własnego wyrobu: szynka,  
schab, karkówka
Sałatka grecka

Grillowane roladki z cukinii z papryką  
i pastą serową
Trio pomidorów podane z pesto pietruszkowym  
i mozzarellą
Sosy zimne, pieczywo

Desery
Trzy rodzaje ciast własnego wypieku
Owoce filetowane

menu Dziecięce
Pomidorowa z ryżem 
Panierowany filet z kurczaka z ziemniakami  
lub frytkami, mizeria lub świeże pomidory
Lody waniliowe z bitą śmietana

Dzieci 4-12 lat 50% ceny danego zestawu

menu I  |  135 zł/OSOBA



menu serwowane
prZYsTawka (1 do wyboru)
Placuszki z cukinii, wędzony pstrąg  
i ziołowa ricotta 
Włoska bruschetta z aromatycznymi pomidorami  
parmezanem i mozzarella
Aksamitny pasztet z dzika w podawany  
z chutneyem z czerwonej cebuli i orzechami

Zupa (1 do wyboru)
Kremowa zupa szparagowa  
z grzankami ziołowymi
Żurek polski z jajkiem i kiełbasą
zupa z leśnych grzybów  z grzankami  
i oliwą szczypiorkową

Danie główne (1 do wyboru)
Filet kaczki, puree z młodych ziemniaków,  
sos z czerwonego wina, Modrą kapusta  
z rodzynkami
łosoś grillowany z salsą ze świeżego pomidora  
i ogórka z dodatkiem imbiru, ziemniaki opieka-
ne, róże brokuły zapiekane z serem gruyère
Boeuf stroganow z boczniakami, podsmażane  
kopytka, julienne z buraczków pokropione mio-
dem

Deser (1 do wyboru)
Chrupiąca Beza z mascarpone  
i świeżymi owocami
Domowa szarlotka z lodami waniliowymi
Tradycyjny sernik, sos malinowy

BuFeT  
(DosTepnY po menu serwowanYm)
Przekąski zimne
Tatar z łososia
Sakiewki z szynki z sałatką jarzynową
Wybór mięs pieczonych,  
pasztet domowego wypieku
Galantyna z kaczki z suszonymi owocami
Szynka dojrzewająca zawinięta z gruszką,  
serem pleśniowym i rukolą
Carpaccio z pieczonego buraka z serem kozim
Sałatka z brokuł z fetą i oliwkami
Warzywa sezonowe z dipami
Sosy zimne, pieczywo

Desery
Trzy rodzaje ciast własnego wypieku
Owoce filetowane

menu Dziecięce
Rosoł z makaronem
Polędwiczka z dorsza z ziemniakami lub frytkami,  
mizeria lub świeże pomidory
Lody waniliowe z bitą śmietaną 

Dzieci 4-12 lat 50% ceny danego zestawu

menu II  |  155 zł/OSOBA



menu 
Zupa (1 do wyboru)
Aromatyczny klasyczny Rosół z makaronem
Żurek Warmiński
zupa rybna na bulionie pomidorowym
zupa szczawiowa 
Chłodnik z nowalijkami

Danie główne (3 do wyboru)
Bitki wieprzowe  w sosie własnym
Karkówka pieczona w sosie kurkowym  
Filet ze szczupaka  w emulsji maślanej  
Schab z kością wolno smażony 
Grillowania pierś z warzywami  
w sosie z zielonego pieprzu

DoDaTki (3 do wyboru)
Gotowane ziemniaki z masłem i koperkiem
Pieczone ziemniaki  
w aromatycznych przyprawach
Ryz z warzywami i pestkami nasion
Warzywa gotowane 
Warzywa Grillowane
Kaszotto z grzybami
Kasza gryczana z suszonym pomidorem

BuFeT  
(DosTepnY po menu serwowanYm)
Przekąski zimne (3 do wyboru)
Wachlarz wędlin regionalnych i mięs  
pieczonych na zimno
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z indyka wędzonego, zielonej papryki,  
ananasa i słodkiej kukurydzy z dodatkiem  
świeżej kolendry w jogurtowo-majonezowym sosie
Tymbaliki z kurczakiem i warzywami
Śledzik przyrządzony w trzech smakach 
Deska serów dojrzewających i pleśniowych
Pasztet podawany w asyście  
grzybów marynowanych i polskiej żurawiny
Rostbef pieczony na różowo podawany  
z sosem musztardowym
Marynaty (papryka, pieczarki, ogórki)
Jajka w asyście musów łososiowego,  
z buraków i fety, twarogowo-jajecznym
Pieczywo, masło (zawsze jest podawane)

Bufet słodki
2 rodzaje ciasta własnego  wypieku
Kosz owoców

menu Dziecięce
Rosół z makaronem
Fileciki kurczaka panierowane  
lub paluszki z dorsza 
dodatki do wyboru:  
frytki, ziemniaki gotowane, ryż 
dodatki do wyboru:  
mizeria, surówka z marchwi,  
surówka z białej kapusty
Lody Waniliowe z bita śmietaną

Dzieci 4-12 lat 50% ceny danego zestawu

menu III  |  120 zł/OSOBA /DAniA SeRWOWAne nA STOLe/



open Bar i
kawa, herbata, woda z miętą i cytrusami,  
napoje owocowe, napoje gazowane

25 zł / os. 4 godziny

35 zł / os. 6 godzin

40 zł / os. 8 godzin

open Bar ii
kawa, herbata, woda z miętą i cytrusami,  
napoje owocowe, napoje gazowane,  
wino bankietowe (białe, czerwone),  
piwo beczkowe

60 zł / os. 4 godziny

85 zł / os. 6 godzin

100 zł / os. 8 godzin

open Bar iii 
kawa, herbata, woda z miętą i cytrusami,  
napoje owocowe, napoje gazowane,  
wino bankietowe (białe, czerwone),  
piwo beczkowe, wódka, syropy smakowe

80 zł / os. 4 godziny

110 zł / os. 6 godzin

125 zł / os. 8 godzin

open Bar iV
kawa, herbata, woda z miętą i cytrusami,  
napoje owocowe, napoje gazowane,  
wino bankietowe (białe, czerwone),  
piwo beczkowe, wódka, whisky, gin,  
rum, tequila, syropy smakowe

120 zł / os. 4 godziny

170 zł / os. 6 godzin

200 zł / os. 8 godzin

opcja DoDaTkowa
Barman 500 zł

OPen BARy



Hotel Azzun Orient SPA & Wellness położony jest 
20 km od Olsztyna, a wygodny dojazd drogą kra-
jową numer 16 pozwala dotrzeć do nas już w 15 
min. Olsztyn, w którym znajduje się Hotel Azzun, 
to przepiękne miasto, którego uroki doceniło już 
wielu naszych gości.

zachęcamy Państwa do kontaktu. Udzielimy odpo-
wiedzi na każde pytanie i sprostamy wymagają-
cym potrzebom. 

Warunki pobytu i rezerwacji pozostają do indywi-
dualnego ustalenia.

Hotel Azzun Orient SPA & Wellness
Kromerowo 29, 11-010 Barczewo, Polska
e: hotel@azzun.pl T: 48 537 56 28

KOnTAKT


