MENU POPRAWINY GRILL 2022
Po całonocnej zabawie nadchodzi drugi dzień świętowania tego cudownego Wydarzenia.
Po tak hucznej i szalonej zabawie z bliskimi, miło jest spędzić czas na świeżym powietrzu.
Najczęściej praktykowaną formą jest organizacja poprawin w jednym z naszych
Biesiadników w Majątku Howieny. Wówczas doskonałą opcją jest grillowanie pod chmurką.

CENA

DOROŚLI: 120zł
DZIECI OD 3 DO 9 LAT: 60zł
DZIECI DO 3 LAT: 40zł

Ograniczenie czasowe - 6h (każda kolejna rozpoczęta godzina - dopłata 350zł
niezależnie od ilości osób). Maksymalny czas trwania imprezy w niedziele - do godz. 21:00
ZUPA W KOCIOŁKU 250ml/ os. (proszę wybrać jedną pozycję)
Tradycyjna zupa ogórkowa
Kapuśniak z boczkiem
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą
GRILL Z OBSŁUGĄ - czas trwania grilla 3h (łącznie ok. 300g/ os.)
Szaszłyk drobiowy przekładany warzywami
Karkówka w ziołach i czosnku
Boczek w miodowo - piwnej marynacie
Kiełbaska z rusztu
DODATKI
Ziemniaki opiekane z rozmarynem
Sałatka wiosenna z sosem winegret
Surówka z kompresowanej czerwonej kapusty
Sos: ketchup, musztarda, BBQ
Dip jogurtowo - czosnkowy
Pieczywo jasne, pieczywo ciemne
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Sok jabłkowy, sok pomarańczowy
Woda niegazowana z cytryną i miętą z naszego ogródka
Kawa/ herbata

MENU POPRAWINY OBIAD 2022
CENA

DOROŚLI: 100ZŁ
DZIECI OD 3 DO 9 LAT: 50ZŁ
DZIECI DO 3 LAT: 40ZŁ

Ograniczenie czasowe - 6h (każda kolejna rozpoczęta godzina - dopłata 350zł
niezależnie od ilości osób). Maksymalny czas trwania imprezy w niedziele - do godz. 21:00
ZUPA W KOCIOŁKU 250ml/ os. (proszę wybrać jedną pozycję)
Tradycyjna zupa ogórkowa
Kapuśniak z boczkiem
Zupa wiejska z kluseczkami
DANIA GORĄCE W FORMIE BUFETU - 3h ( łącznie ok. 300g/ os.)
Kotlet drobiowy z pietruszką i cebulką
Pieczone żeberka BBQ
Kotleciki warzywne z pestkami słonecznika
DODATKI
Ziemniaki opiekane z rozmarynem
Sałatka wiosenna z sosem winegret
Surówka z kompresowanej czerwonej kapusty
Ogórki małosolne
Pieczywo jasne, pieczywo ciemne
NAPOJE ZIMNE I GORACE
Sok jabłkowy, sok pomarańczowy
Woda niegazowana z cytryną i miętą z naszego ogródka
Kawa/ herbata

PROPOZYCJE DODATKOWO PŁATNE
NAPOJE
Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda gazowana)

0,2l - 6zł/ szt.

Podpiwek howieński w słoiku z kranikiem

68zł/ 3l

Lemoniada w słoiku z kranikiem (cytrynowa/ arbuzowa/ ogórkowa)

98zł/ 3l

Beczka piwa (w cenę wliczone są: nalewak, szkło, sok, rurki, Obsługa)

20L - 400zł

INNE
Opakowanie jednorazowe (zamawiane i płatne u Obsługi)
Przejażdżka kucykiem dla najmłodszych
Rozpalenie ogniska
Kiełbaska z dodatkami

3zł/ szt.
300zł/ h

350zł/ 2h (każda kolejna godzina - dopłata 150zł/ h
16zł/ os. (POWYŻEJ 40os. ROZPALENIE OGNISKA GRATIS)

