URODZINY DZIECKA 2021

Chcąc celebrować ważne chwile z rodziną, przyjaciółmi lub
znajomymi z pracy proponujemy organizację
przyjęć urodzinowych w Majątku Howieny.
Każda okazja jest dobra, aby świętować czas ważny dla Ciebie
z bliskimi Ci osobami w miejscu, które jest tworzone z pasją.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Organizując przyjęcie w Majątku Howieny otrzymują Państwo:
Bezpłatny wstęp do Mini ZOO oraz skansenu MH
Biesiadnik na wyłączność
Udostępniony drewniany plac zabaw
Głośnik z muzyką
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WERSJA I
Osoba dorosła: 20zł
Dziecko do 9 lat: 49zł
Przyjęcie urodzinowe organizujemy przy minimalnym zamówieniu 1 000zł.
W kwotę wlicza się opłatę za dzieci, osoby dorosłe oraz menu przedstawione w ofercie.

MENU DZIECI
Słodkości : croissanty, chipsy, paluszki, cukierki, ciasteczka - 200g/os.
Woda niegazowana – 0,5l/os.
DOROŚLI
Woda niegazowana – 0,5l/os.
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PROPOZYCJE DODATKOWO PŁATNE
PRZEKĄSKI ZIMNE – podane na półmiskach jednorazowych
(1 półmisek na ok. 8 osób)
Półmisek rolad i mięs wędzonych

46 zł/ półmisek (400g)

Półmisek serów rozmaitych

39 zł/ półmisek (300g)

Pasztet wieprzowy z sosem żurawinowo – chrzanowym

38 zł/ półmisek (400g)

Pasztet z dziczyzny ze śliwką z konfiturą

43 zł/ półmisek (400g)

Tortille z kurczakiem i warzywami na rukoli

42 zł/ półmisek (12szt.)

Tatar ze śledzia podany na grzance

42 zł/ półmisek (12szt.

Świeże sałaty z kurczakiem i sosem czosnkowym

35 zł/ półmisek (400g)

Świeże sałaty z serem camembert, chrustem boczkowym

35 zł/ półmisek (400g)

i sosem winegret
Sałatka z makaronem, zielonym pesto, suszonymi pomidorami
I czarną oliwką

35 zł/ półmisek (400g)

Ogórek kiszony / małosolny (sezonowo)

35 zł/ kg

DANIA REGIONALNE – podane w bemarach
Howieńskie pierogi z mięsem ( min. 20 szt.)

3 zł/ szt.

Howieńskie pierogi z kapustą i grzybami ( min. 20 szt.)

3 zł/ szt.

Howieńskie pierogi z serem na słodko ( min. 20 szt.)

3 zł/ szt.

Howieńskie pierogi z dziczyzną ( min. 20 szt.)

4 zł/ szt.

Kartacze z mięsem i okrasą ( min. 8 szt.)

13 zł/ szt.

Babka ziemniaczana ( min. 8 porcji)

14 zł/ 250g
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ZESTAWY FINGER FOOD
Podane na półmiskach jednorazowych z przykryciem

ZESTAW I

120 zł

Tatar wołowy na grzance
Kanapki dekoracyjne na bagietce francuskiej
Minii tortille z kurczakiem i warzywami
Śliwka w boczku
Sajgonki z sosem słodko – kwaśnym

ZESTAW II

250 zł

Tatar wołowy na grzance
Kanapki dekoracyjne na bagietce francuskiej
Minii tortille z kurczakiem i warzywami
Śliwka w boczku
Sajgonki z sosem słodko – kwaśnym
Babeczki z ciasta francuskiego z musem
Koktajl z krewetek

ZESTAW III

8szt.
8szt.
12szt.
8szt.
20szt.
8szt.
8szt.

360 zł

Tatar wołowy na grzance
Kanapki dekoracyjne na bagietce francuskiej
Minii tortille z łososiem i warzywami
Śliwka w boczku
Sajgonki z sosem słodko – kwaśnym
Babeczki z ciasta francuskiego z musem
Koktajl z krewetek
Mini szaszłyki z kurczakiem i warzywami
Śledź na ziemniaku
Pate z gęsi na kruchym spodzie
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5szt.
5szt.
5szt.
5szt.
10szt.

10szt.
10szt.
10szt.
20szt.
20szt.
10szt.
10szt.
10szt.
10szt.
10szt.

SŁODKOŚCI I WYPIEKI
Ciasto domowe na paterze

120zł/ 15 porcji

Tort śmietanowy z owocami

105zł/ kg

Tort czekoladowy z malinami

105zł/ kg

Tort mango – marakuja

105zł/ kg

Tort bezowy z kremem mascarpone

220zł/ szt. ok. 20 porcji

Mini Pavlova z owocami

15zł/ szt. (min. 5 szt.)

Francuskie makaroniki na paterze

110zł/ 35szt.

Mini bezy w słoiku

90zł/ 30szt.

Świeże owoce krojone na paterze

100zł/ 20 porcji

Chleb własnego wypieku

6zł/ os.

NAPOJE
Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda)

5zł/ 0,2l

Podpiwek Howieński w słoiku z kranikiem

60zł/ 3l

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

78zł/ 3l

Szampan dziecięcy

20zł/ butelka

Kawa rozpuszczalna z dodatkami

50zł/ termos 2l

Herbata czarna z dodatkami

35zl/ termos 2l

INNE
Przejażdżka kucykiem dla najmłodszych
Rozpalenie ogniska
Kiełbaska z dodatkami
Opakowania jednorazowe
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300zł/ h
350zł/ 2h (każda kolejna godzina - dopłata 150zł/ h)
14zł/ os. (powyżej 40os. rozpalenie ogniska gratis)
3zł/szt. ( zamawiane i płatne u Obsługi)

DODATKOWE INFORMACJE
Ograniczenie czasowe wynosi 3h.
Przyjęcie odbywa się na zastawie jednorazowej oraz bez obsługi kelnerskiej.
Przy każdej kolejnej, rozpoczętej godzinie obowiązuje dopłata w wysokości 200zł/ h (niezależnie od liczby osób)
Maksymalny czas trwania imprezy organizowanej w Niedzielę - do godz. 21:00
Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy, należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia
Istnieje możliwość zamówienia alkoholu w Restauracji
Zapraszamy do skorzystania z oferty tortów przygotowanych przez naszą Cukierniczkę
Tort można dostarczyć wyłącznie za okazaniem potwierdzenia zakupu lub za poświadczeniem jakości
DODATKOWO PŁATNE WYPOŻYCZENIE ZASTAWY I OBSŁUGI:
zastawa 15zł/os./komplet : sztućce, talerze obiadowe + przekąskowe, szklanki
Kieliszki do alkoholu : 2zł/szt.
Obsługa przyjęcia (min. 25 os.): Kelner do obsługi: 300zł/do 3 h.
Dodatkowy kelner 250zł.
Dodatkowa godzina usługi kelnerskiej 60zł/kelner.
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
W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi

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

