KULIG + OGNISKO + BIESIADA 2018/2019
CENA:

Dorośli: 135zł brutto
Dzieci od 3 do 9 lat: 60zł brutto
Dzieci do 3 lat: 30zł brutto

Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT.
Ograniczenie czasowe 8h. Każda kolejna, rozpoczęta godzina dopłata 300zł, niezależnie od ilości
osób. Cena obowiązuje przy minimum 12 osobach, w przypadku zamówienia na mniejszą ilość
osób doliczany jest serwis w kwocie 200zł.
KULIG Z OGNISKIEM – ok. 2h

Ognisko

Przejażdżka po okolicznych lasach ok. 30 min.

Kiełbaski 2szt/os.

Pieczywo

Ketchup, musztarda

Soki owocowe

Herbata + cytryna+ cukier 0,5l/os.

Naczynia i sztućce jednorazowe
BIESIADA – ok. 6h
DANIA GORĄCE:
ZUPA (proszę wybrać jedną pozycję):
 Rosół na kurczaku zagrodowym z domowym makaronem
 Zupa chrzanowa z prażonym boczkiem
 Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą
DRUGIE DANIE (proszę wybrać jedną pozycję):
 Pierś z kurczaka pod pierzynką serową, ziemniaki, zestaw surówek
 Karkówka w sosie warzywnym, ziemniaki, zestaw surówek
 Sakiewka ze schabu na sosie koperkowym, ziemniaki, zestaw surówek
DZIECI:
 Rosół na kurczaku zagrodowym z domowym makaronem
 Chrupiące paluszki z kurczaka, ziemniaki, surówka z marchewki
DANIE SERWOWANE WIELOPORCJOWO NA PÓŁMISKACH:
 Pierogi z mięsem, pierogi z kapustą i grzybami , Howieńska babka ziemniaczana

PRZEKĄSKI NA STOŁACH:
 Półmisek wędlin z naszej wędzarni
 Pasztet wiejski z sosem żurawinowo – chrzanowym
 Jajka z pastą musztardową
 Śledzik w przyprawie korzennej
 Smalczyk domowy z ogórkiem
 Deska serów rozmaitych z winogronem i orzechami
 Sałatka z grillowanym kurczakiem na świeżych warzywach
 Sałatka ziemniaczana z pietruszką
 Pikle marynowane
 Pieczywo jasne i ciemne
NAPOJE ZIMNE i GORĄCE:
 Soki owocowe
 Podpiwek Howieński
 Woda niegazowana
 Kawa/herbata

DANIA SPECJALNE DODATKOWO PŁATNE:
 Tatar wołowy - 12zł/os. (100g/os.)
 Bigos staropolski - 10zł/os. (200g/os.)
 Pierogi z dziczyzną, z gęsiną i żurawiną ,ze szpinakiem podane wieloporcjowo – 15zł/ os.
(4szt./ os.)
 Swieżynka z cebulką - 15zł/os. (250g/os.)
 Aromatyczny barszczyk z rogalikiem - 6zł/os. (250ml/os.)




Ciasto domowe - 10zł/os. (100g/os.)
Owoce filetowane dla ok. 30 os.- 80zł

ALKOHOLE I NAPOJE DODATKOWO PŁATNE:



Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP) 0,5l - 5zł/ szt.
Piwo 30l – 420zł/beczka
50l – 700zł/beczka



Wódka Żubrówka Biała
Wódka Finlandia
Wino białe/czerwone




0,5l - 40zł
0,5l - 50zł
0,75l - 40zł

 Wino grzane - 9zł/os. (200ml/os.)
 Termos wina grzanego - 100zł/3l

