PRZYJĘCIE OKOLICZNOŚCIOWE I – 2018r.
CENA

Dorośli : 115zł
Dzieci od 3 do 9 lat : 60zł
Dzieci do 3 lat : 30zł

Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT.
Ograniczenie czasowe 6h. Każda kolejna, rozpoczęta godzina dopłata 300zł, niezależnie od ilości osób.
Ostateczną ilość osób za którą się rozliczamy należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia.

ZUPA (proszę wybrać jedną pozycję):
 Rosół na kurczaku zagrodowym z domowym makaronem
 Zupa krem z białych warzyw z płatkami migdałowymi
 Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą
DRUGIE DANIE ( proszę wybrać jedną pozycję):
 Pierś z kurczaka pod pierzynka serową, ziemniaki, zestaw surówek
 Sakiewka ze schabu na sosie koperkowym, ziemniaki, zestaw surówek
 Karkówka w sosie musztardowo - miodowym, ziemniaki, zestaw surówek
DZIECI : Rosół na kurczaku zagrodowym z makaronem domowym
Chrupiące paluszki z kurczaka, ziemniaki, surówka z marchewki
DANIE SERWOWANE WIELOPORCJOWO NA PÓŁMISKACH:
 Pierogi z mięsem, pierogi z kapusta i grzybami ,babka ziemniaczana
PRZEKĄSKI NA STOŁACH:












Półmisek wędlin z naszej wędzarni
Pasztet wieprzowy z musem jabłkowo-chrzanowym
Terrina ze szczupaka
Śledzik tradycyjny z kolorowym pieprzem
Jajka ze szczypiorem i kawiorem
Smalczyk z ogórkiem
Ser koryciński z pomidorem i bazylią
Świeże sałaty z grillowanym kurczakiem w sosie czosnkowym
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Warzywa sezonowe
Pieczywo białe, pieczywo razowe

NAPOJE ZIMNE:
 Soki owocowe
 Podpiwek Howieński
 Woda niegazowana
BUFET SŁODKOŚCI:
 Ciasto domowe ( 3 rodzaje )
 Kawa, herbata

DANIA SPECJALNE DODATKOWO PŁATNE:





Tatar wołowy - 12zł/os. (100g/os.)
Bigos staropolski - 10zł/os. ( 200g/os.)
Aromatyczny barszczyk z rogalikiem - 6zł/os. (250ml/os.)
Pierogi z dziczyzną podane wieloporcjowo - 15zł/os. (120g/os.)





Tort bezowy - 220zł/ 20os.
Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami - 9zł/os.
Owoce - 6zł/os. (150g/ os.)




Kiełbaski - 12zł/os. ( kiełbaska 1szt/os. pieczywo, ketchup, musztarda, naczynia jednorazowe)
Ognisko - 200zł/2h

 Opakowanie jednorazowe 1zł/ szt. (zamawiane i płatne u obsługi)

ALKOHOLE I NAPOJE DODATKOWO PŁATNE:



Napoje gazowane (Coca - Cola, Fanta, Sprite) – 0,5l - 5zł
Woda gazowana – 0,5l - 3zł



Piwo





30l – 350zł/beczka
50l – 550zł/beczka

Wódka Żubrówka Biała
Wódka Finlandia
Wino czerwone/białe

0,5l - 40zł
0,5l - 50zł
0,75l - 40zł

