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Poniżej przedstawiamy III opcje Menu: 

 
WERSJA PIERWSZA: 49zł/os. brutto 

 
Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT. 

Ograniczenie czasowe 3h. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę należy dopłacić  150zł, niezależnie od  

ilości osób. Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia. 

 
 

DANIA GORĄCE W FORMIE BUFETU (300g/os.): 
Świąteczny barszcz czerwony 
Kapusta wigilijna z grzybami 

Pierogi ruskie z okrasą  
 

PRZYSTAWKI ZIMNE W FORMIE BUFETU (200g/os.): 
Ryba po grecku z czerwonym pieprzem 

Śledź z cebulą  
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Pieczywo jasne, pieczywo razowe 
 

BUFET SŁODKI (200g/os.): 
Ciasto domowe: rolada makowa, sernik, szarlotka 

Kutia z bakaliami 

 
NAPOJE:  

Soki owocowe 
Woda z cytryną 

Kompot wieloowocowy 
Kawa, wybór herbat 

 

DODATKOWO PŁATNE: 

Tatar ze śledzia na grzance  50g/os. - 7zł 

Szczupak faszerowany  100g/os. -  8zł 

Sałatka z łososiem  60g/os. -  6zł 

Deska wędlin swojskich i pasztetów  70g/os. – 7zł 

 

*Cena, obowiązuje przy minimalnej liczbie 20 osób. Poniżej tej liczby, doliczany jest serwis kelnerski w kwocie 200 zł. 

Istnieje możliwość organizacji powyższej oferty w Restauracji Majątku Howieny w formie bankietu zasiadanego, jak 

również w Państwa firmie w formie bufetu.   

   



     

 

WERSJA DRUGA: 65zł/os. brutto 

 
Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT. 

Ograniczenie czasowe 4h. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę należy dopłacić  150zł, niezależnie od  

ilości osób. Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia. 

 
 

DANIA GORĄCE W FORMIE BUFETU (350g/os.): 
Świąteczny barszcz czerwony z pasztecikiem 

Ryba zapiekana w sosie z warzywami, ziemniaki z musztarda francuską, surówka 
Pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ze szpinakiem 

 

PRZYSTAWKI ZIMNE W FORMIE BUFETU (300g/os.) 
Rolada rybna z musem cytrynowo- pietruszkowym 

Jajka z pastą łososiową 
Śledź w zaprawie korzenno- miodowej 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka śledziowa z burakami 

Pieczywo jasne, pieczywo razowe 
 

BUFET SŁODKI (200g/os.): 
Ciasto domowe: rolada makowa, sernik, szarlotka 

Kutia z bakaliami 
 

NAPOJE: 
Soki owocowe 

Woda z cytryną 
Kompot wieloowocowy 

Kawa, wybór herbat 
 

DODATKOWO PŁATNE: 

Tatar ze śledzia na grzance  50g/os. - 7zł 

Szczupak faszerowany  100g/os. -  8zł 

Sałatka z  łososiem  60g/os. – 6zł 

Deska wędlin swojskich i pasztetów  70g/os. – 7 zł 

 

*Cena, obowiązuje przy minimalnej liczbie 20 osób. Poniżej tej liczby, doliczany jest serwis kelnerski w kwocie 200 zł. 

Istnieje możliwość organizacji powyższej oferty w Restauracji Majątku Howieny w formie bankietu zasiadanego, jak 

również w Państwa firmie w formie bufetu. 

 



 

     WERSJA TRZECIA: 85zł/os. brutto 

 
Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT. 

Ograniczenie czasowe 5h. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę należy dopłacić  150zł, niezależnie od  

ilości osób. Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia. 

 
DANIA GORĄCE W FORMIE BUFETU (350g/os.): 

Aromatyczna zupa grzybowa z łazankami 
Ryba w sosie śmietanowo- koperkowym, ziemniaki opiekane z rozmarynem, surówka 

Pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ze szpinakiem, pierogi ruskie 
 

PRZYSTAWKI ZIMNE W FORMIE BUFETU (400g/os.): 
Terrina rybna z delikatnym musem cytrynowym 

Trio z jaj 
Karp w galarecie 

Tatar ze śledzia na grzance 
Śledź w zaprawie korzenno- miodowej 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka pieczarkowa 

Pieczywo jasne, pieczywo razowe 
 

BUFET SŁODKI (200g/os.): 
Ciasto domowe: piernik świąteczny, sernik, szarlotka 

Kutia z bakaliami 
 

NAPOJE ZIMNE I GORACE: 
Soki owocowe 

Woda z cytryną 
Kompot wieloowocowy 

Kawa, wybór herbat 
 

DODATKOWO PŁATNE: 

Tatar z łososia 100g/os. - 12zł 

Szczupak faszerowany  100g/os. -  8zł 

Sałatka z  łososiem  60g/os. -  6zł 

Deska wędlin swojskich i pasztetów  70g/os. – 7zł 

 

*Cena, obowiązuje przy minimalnej liczbie 20 osób. Poniżej tej liczby, doliczany jest serwis kelnerski w kwocie 200 zł. 

Istnieje możliwość organizacji powyższej oferty w Restauracji Majątku Howieny w formie bankietu zasiadanego, jak 

również w Państwa firmie w formie bufetu. 


