PRZYJĘCIE KONSOLACYJNEW CENIE 70 ZŁ(czas trwania 2
godz)
Oferta przyjęcia konsolacyjnego z daniami podawanymi do stołu w pojedynczych
porcjach(poza przystawkami i dodatkami do dań głównych)

ZUPA(jedna do wyboru)
1.Rosół z makaronem
2.Krem pomidorowy

DODATKI DO DRUGICH DAŃ(dwie do wyboru)
1.Mix sałat z vinegair
2.Modra kapusta
3.Surówka z białej kapusty
4.Gotowany groszek z marchewką

DRUGIE DANIA(jedno do wyboru)
1..Filet z kurczaka w śmietanie z ziołami
2.Kotlet schabowy z parmezanem
3.Eskalopki ze schabu w pomidorowym sosie
z mozzarellą i oregano

5.Pure ziemniaczane
6.Opiekane ziemniaki
7.Ryż
8.Ziemniaki z wody

DESERY : ciasto

Napoje w ofercie :Woda Dar natury z cytryną w dzbankach bez ograniczeń,bufet z kawą i herbatą
Opcjonalnie napoje gazowane : pepsi,mirinda,7up dopłata 7 zł/szt

Dodatkowe informacje
Przewidywany czas trwania 2 godziny( po przekroczeniu czasu opłata 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę)
Eleganckie nakrycie stołów ,białe obrusy,świece,serwetki
Dzieci do 12 lat 50 % ceny
Serwis kelnerski dodatkowo płatny 10% od rachunku
Rezerwacja wiąże się z wpłaceniem 30% opłaty za ustaloną ilość gości przy rezerwacji i dopłaty pozostałej
kwoty jeden dzień przed przyjęciem.
Jeden stół biesiadny do 35 osób.Powyżej 35 osób ustawiamy stoły 10 sobowe
Przy płatności kartą doliczamy 2% od całości kwoty
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PRZYJĘCIE KONSOLACYJNE CENIE 95 ZŁ OD OSOBY(czas
trwania 3 godz)
Oferta przyjęcia konsolacyjnego z daniami podawanymi do stołu w pojedynczych porcjach(poza przystawkami)

ZUPA(jedna do wyboru)
1.Rosół z makaronem
2.Krem z pomidorów
3.Zupa sezonowa

DRUGIE DANIA(jedna pozycja do wyboru)
1.Filet z kurczaka w sosie śmietanowo ziołowym
2.Kotlet schabowy z parmezanem
3.Roladki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
4.Eskalopki ze schabu w sosie pomidorowym
z mozzarellą i oregano

DESERY(jeden do wyboru)
1 patera ciast
2.Puchar lodowy

PRZYSTAWKI(dwie do wyboru)
1.Sałatka z makaronu,spianaty,karmelizowanej cebulki
2.Mix sałat z kurczakiem pomidorek ogórkiem i sosem
3.Deska wędlin i serów
4.Roladki z naleśników ze szpinakiem i serkiem
5.Roladki z cukini z ziołowym serkiem

DODATKI DO DRUGICH DAŃ(dwa do wyboru)
1.Mix sałat z vinegair
2.Gotowany groszek z marchewką
3.Surówka z białej kapusty
4.Modra kapusta
5.Pure ziemniaczane 6.opiekane ziemniaki
7.Ryż
8.Ziemniaki z wody

NAPOJE W OFERCIE
Bufet z kawą i herbatą,Woda Dar natury z cytryną w
dzbankach bez ograniczeń ,sok jabłkowy, pomarańczowy
1litr na 4 osoby
Opcjonalnie napoje gazowane : pepsi,mirinda,7up
dopłata 7zł/szt

Dodatkowe informacje
Przewidywany czas trwania 3 godziny(po przekroczeniu czasu opłata 200 zł na każda rozpoczętą godzinę
Eleganckie nakrycie stołów ,białe obrusy,świece,serwetki
Dzieci do 12 r.ż 50% ceny
Serwis kelnerski dodatkowo płatny 10% od rachunku
Rezerwacja wiąże się z wpłaceniem 30% opłaty za ustaloną ilość gości przy rezerwacji i dopłaty pozostałej
kwoty jeden dzień przed przyjęciem.
Jeden stół biesiadny do 35 osób.Powyżej 35 osób ustawiamy stoły 10 sobowe
Przy płatności kartą doliczamy 2 % całej kwoty
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