UCZTA GRILLOWA 2021

Otoczenie Majątku Howieny zachęca do spędzenia
czasu na świeżym powietrzu. Chcąc zorganizować urodziny dla
Dziecka w spokojnej atmosferze, z dala od miejskiego zgiełku,
oddajemy do Państwa dyspozycji nasz 7-hektarowy
teren oraz wybrany Biesiadnik.

W zależności od oczekiwań możemy zorganizować
spotkanie w formie grilla z biesiadą w blasku trzaskającego
ogniska, które będzie wspomniane
z uśmiechem na twarzy
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą.
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MENU
Osoba dorosła: 138zł
Dziecko od 3 do 9 lat: 70zł
Dziecko do 3 lat: 35zł
ZUPA W KOCIOŁKU
Krem z warzyw sezonowych

UCZTA GRILLOWA
czas trwania grilla - 3h
(łącznie ok. 300g/ os.)

Zarumieniony filet z kurczaka
Lekko pikantne skrzydełka z kurczaka
Karkówka w ziołach i czosnku
Boczek w miodowo - piwnej marynacie
Kiełbaska z rusztu

DANIA GORĄCE SERWOWANE W BEMARZE
(łącznie ok. 300g/ os.)

Howieńska babka ziemniaczana
Bigos staropolski z kawałkami mięsa

DODATKI
Ziemniaki opiekane
Bukiet sałat z sosem winegret
Surówka z kompresowanej czerwonej kapusty
Ketchup, musztarda, sos BBQ
Sos czosnkowy
Pieczywo jasne/ pieczywo ciemne
Strona | 2

MENU
c.d.
PRZEKĄSKI W FORMIE BUFETU
(pod przykryciem)

Deska rolad i mięs wędzonych
Pasztet wieprzowy z sosem żurawinowo - chrzanowym
Tortille z kurczakiem i warzywami na rukoli
Świeże sałaty z kurczakiem i sosem czosnkowym
Sałatka z makaronem, zielonym pesto, suszonymi pomidorami i czarną oliwką
Świeże warzywa
Pieczywo jasne/ pieczywo ciemne

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy
Woda mineralna z cytryną i miętą z naszego ogródka
Kawa/ herbata

DODATKOWE SMAKOŁYKI DLA DZIECI
Chipsy/ paluszki/ popcorn
ciastka/ cukierki
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PROPOZYCJE DODATKOWO PŁATNE
PRZYSMAKI ZAMAWIANE NA SZTUKI
Tatar wołowy z siekanymi marynatami
Tatar ze śledzia podany na grzance

112 zł/ półmisek (zamawiany na 8 os.)
42 zł/ półmisek 12szt.

Kurczak faszerowany mięsem wieprzowym ok. 1,8 kg (na zimno na półmisku)
Kaczka faszerowana mięsem drobiowym ok. 1,6 kg (na zimno na półmisku)

120 zł/ szt.
140 zł/ szt.

DANIA GORĄCE SERWOWANE W BEMARZE
Pierogi z mięsem, pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z dziczyzną, pierogi z gęsiną i żurawiną

18zł/ os. (mix 4szt.)
20zł/ os. (mix 4szt.)

SŁODKOŚCI I WYPIEKI
Ciasta domowe na paterze
Tort śmietanowy z owocami
Tort czekoladowy z malinami
Tort mango – marakuja
Tort bezowy z kremem mascarpone
Świeże owoce krojone na paterze
Chleb własnego wypieku

120zł/ 15 porcji
105zł/ kg
105zł/ kg
105zł/ kg
220zł/ szt. ok. 20 porcji
100zł/ ok. 20 porcji
6zł/ os.

NAPOJE
Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda)
Podpiwek howieński w słoiku z kranikiem
Lemoniada w słoiku z kranikiem (cytrynowa/ arbuzowa/ ogórkowa )

5zł/ 0,2l
60 zł/ 3l
78zł/ 3l

INNE
Opakowanie jednorazowe
Przejażdżka kucykiem dla najmłodszych
Rozpalenie ogniska
Kiełbaska z dodatkami
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2zł/ szt. (zamawiane i płatne u Obsługi)
300 zł/ h
350zł/ 2h (każda kolejna godzina - dopłata 150 zł/ h)
14 zł/ os. (powyżej 40os. rozpalenie ogniska gratis)

DODATKOWE INFORMACJE
W cenę wliczony jest bezpłatny wstęp do mini ZOO
Zapewniany miejsca siedzące oraz zadaszenie w jednym z naszych Biesiadników
Minimalna liczba osób to 15. W przypadku zamówienia na mniejszą ilość osób doliczany
jest serwis w kwocie 200zł
Alkohol można zorganizować we własnym zakresie (nie pobieramy opłaty korkowej)
Zapraszamy do skorzystania z oferty tortów przygotowanych przez naszą Cukierniczkę
Tort można dostarczyć wyłącznie za okazaniem potwierdzenia zakupu lub za poświadczeniem jakości
Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT
W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, proszę o informację przy dokonywaniu rezerwacji (przed wpłatą zadatku).
W przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia faktury
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500zł gotówką lub
przelewem bankowym. W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi
Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy, należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia
Ograniczenie czasowe wynosi 6h. Przy każdej kolejnej rozpoczętej godzinie obowiązuje dopłata w wysokości 350zł/ h (niezależnie od liczby osób).
Maksymalny czas trwania imprezy organizowanej w Niedziele jest do godz. 21:00

W razie jakichkolwiek pytań oraz rezerwacji
zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego
KOM.: 600 012 348
biuro@majatek-howieny.pl
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