OPCJA I – 90 PLN/os
Zupa do wyboru:
 Krem cebulowy z groszkiem ptysiowym
 Rosół z makaronem
Danie główne do wyboru (3 propozycje, 2 porcje/os):
 Kotlet de volaille
 Kotlet cordon blue
 Filet z kurczaka nadziewany pieczarkami z sosem
pietruszkowym
 Zrazy wieprzowe faszerowane grzybami z sosem myśliwskim
 Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem z sosem serowym
Dodatki do wyboru:
 Ziemniaki opiekane
 Ziemniaki z wody
Surówki do wyboru (2 propozycje, 150g):
 Mizeria
 Surówka z białej kapusty
 Wiosenna surówka z kapusty pekińskiej
 Surówka z marchewki
 Surówka z kapusty kiszonej

Zimna płyta:
 Kompozycja wędlin i serów (60g)
 2 sałatki do wyboru:
•

Sałatka jarzynowa (75g)

•

Sałatka gyros z kurczakiem (75g)

•

Sałatka z pora, pieczarkami i serem żółtym (75g)

•

Sałatka wiosenna warstwowa (75g)
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 Smalczyk (40g)
 Pieczywo (200g)
 Jajka faszerowane (60g)
 Kompozycja ciast i ciasteczek (150g)
 Szynka z sosem chrzanowym (80g)
Napoje:
 Napoje gazowane 0,5l/os
 Sok owocowy 0,5l/os
 Woda mineralna w dzbankach z cytrusami
 Bufet kawa/herbata

OPCJA II – 110 PLN/os
Zupa do wyboru:
 Żurek z jajkiem i kiełbasą
 Krem cebulowy z groszkiem ptysiowym
 Rosół z makaronem
Danie główne do wyboru (3 propozycje, 2 porcje/os):
 Kotlet de volaille
 Kotlet cordon blue
 Filet z kurczaka nadziewany pieczarkami z sosem
pietruszkowym
 Zrazy wieprzowe faszerowane grzybami z sosem myśliwskim
 Pieczeń wołowa w sosie pieczeniowym jasnym
 Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem z sosem serowym
Dodatki do wyboru:
 Ziemniaki opiekane
 Frytki
 Ziemniaki z wody
 Ryż
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Surówki do wyboru (3 propozycje, 150g):
 Mizeria
 Surówka z czerwonej kapusty
 Surówka z białej kapusty
 Kapusta zasmażana
 Wiosenna surówka z kapusty pekińskiej
 Surówka z marchewki
 Surówka z kapusty kiszonej
Danie gorące do wyboru:
 Zupa gulaszowa
 Barszczyk czerwony z krokietem
 Bigos
 Potrawka drobiowa z warzywami
Zimna płyta:
 Kompozycja wędlin i serów (60g)
 3 sałatki do wyboru
•

Sałatka jarzynowa (75g)

•

Sałatka gyros z kurczakiem (75g)

•

Sałatka z pora, pieczarkami i serem żółtym (75g)

•

Sałatka wiosenna warstwowa (75g)

•

Sałatka śledziowa (75g)

•

Sałatka grecka (75g)

 Smalczyk (40g)
 Pieczywo (200g)
 Kompozycja ciast i ciasteczek (150g)
 Jajka faszerowane (60g)
 Szynka z sosem chrzanowym (80g)
 Paluszki drobiowe w sezamie z sosem czosnkowym (70g)
 Galaretki drobiowe/wieprzowe z warzywami (150g) 1szt/os
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Napoje:
 Napoje gazowane 0,5l/os
 Sok owocowy 0,5l/os
 Woda mineralna w dzbankach z cytrusami
 Bufet kawa/herbata

OPCJA III – 125 PLN/os
Zupa do wyboru:
 Żurek z jajkiem i kiełbasą
 Krem cebulowy z groszkiem ptysiowym
 Rosół z makaronem
Danie główne do wyboru (3 propozycje, 2 porcje/os):
 Kotlet de volaille
 Kotlet cordon blue
 Filet z kurczaka nadziewany pieczarkami z sosem
pietruszkowym
 Zrazy wieprzowe faszerowane grzybami z sosem myśliwskim
 Pieczeń wołowa w sosie pieczeniowym jasnym
 Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem z sosem serowym
Dodatki do wyboru:
 Ziemniaki opiekane
 Frytki
 Ziemniaki z wody
 Ryż
Surówki do wyboru (3 propozycje, 150g):
 Mizeria
 Surówka z czerwonej kapusty
 Surówka z białej kapusty
 Kapusta zasmażana
 Wiosenna surówka z kapusty pekińskiej
 Surówka z marchewki
 Surówka z kapusty kiszonej
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Deser do wyboru:
 Szarlotka z sosem waniliowym
 Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
 Ciasto czekoladowe z lodami miętowymi
Danie gorące do wyboru:
 Zupa gulaszowa
 Barszczyk czerwony z krokietem
 Bigos
 Potrawka drobiowa z warzywami

Zimna płyta:
 Kompozycja wędlin i serów (60g)
 3 sałatki do wyboru
•

Sałatka jarzynowa (75g)

•

Sałatka gyros z kurczakiem (75g)

•

Sałatka z pora, pieczarkami i serem żółtym (75g)

•

Sałatka wiosenna warstwowa (75g)

•

Sałatka śledziowa (75g)

•

Sałatka grecka (75g)

 Smalczyk (40g)
 Pieczywo (200g)
 Kompozycja ciast i ciasteczek (150g)
 Owoce (100g)
 Jajka faszerowane (60g)
 Szynka z sosem chrzanowym (80g)
 Paluszki drobiowe w sezamie z sosem czosnkowym (70g)
 Galaretki drobiowe/wieprzowe z warzywami (150g) 1szt/os
Napoje:
 Napoje gazowane 1l/os
 Sok owocowy 0,5l/os
 Woda mineralna w dzbankach z cytrusami
 Bufet kawa/herbata
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Dodatkowo w cenie każdego pakietu atrakcje dla dzieci:
 Park linowy
 Zjeżdżalnia dmuchana
 Plac zabaw
 Boisko do piłki nożnej mniejsze

Dzieci do 3 lat – bezpłatnie
Dzieci do 7 lat – 50%
Podane ceny zawierają podatek VAT. Jednocześnie informujemy, że na
terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu.

Oferta ważna do dnia 31.12.2017. Po tym terminie przedstawione w
ofercie ceny mogą ulec zmianie.

Prosimy o potwierdzenie rezerwacji do dnia 31.12.2017. W przypadku
braku potwierdzenia rezerwacji we wskazanym terminie zostanie ona
automatycznie anulowana.

Powyższa oferta cenowa ma zastosowanie przy zamówieniu pokoi oraz
usług gastronomicznych na poziomie określonym w zapytaniu/ofercie. W
przypadku zmniejszenia ilości zarezerwowanych pokoi lub/i zmniejszenia
ilości uczestników spotkania, Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany
proponowanych cen lub wycofania oferty.
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