Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rezerwacji okolicznościowych
w naszej restauracji.
Chcąc sprostać oczekiwaniom, do każdego z Państwa podchodzimy indywidualnie,
tworząc niepowtarzalne menu.
Poniżej przedstawiamy przykładowe propozycje.

Propozycja 1 dla 10 osób*
*istnieje możliwość skorzystaia z oferty dla mniejszej lub większej ilości osób

Przystawka:
sałatka caprese z bazyliowym pesto

Danie Główne:
(do wyboru w dniu rezerwacji)

DeVolay z frytkami i surówką z białej kapusty
tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami puree i kapustą na krótko
filet z dorsza w cieście z ziemniakami pieczonymi i surówką z kiszonej kapusty

Deser:
domowy sernik z pianką

Napoje:
5 x napój bezalkoholowy
(do wyboru w dniu rezerwacji; Coca Cola 0,85l, Fanta 0,85l, Sprite 0,85l, Tonic 0,85l,
sok owocowy 1l, woda niegazowana/gazowana 1l)

10 x kawa lub herbata

Ceny obejmują obsługę oraz dekorację stołów.

cena: 90zł brutto/osoba
przy 10 osobach - 900 zł brutto

Rezerwacje:

Propozycja 2 dla 10 osób*
*istnieje możliwość skorzystania z oferty dla mniejszej lub większej ilości osób

Zupa:
(do wyboru w dniu rezerwacji)

rosół z makaronem
żurek staropolski

Danie Główne:
(do wyboru w dniu rezerwacji)

łosoś pieczony z ziemniakami puree oraz warzywami gotowanymi
polędwiczka wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu z ziemniakami pieczonymi
i sałatką z sosem winegret
tradycyjna sałatka grecka z fetą i oliwkami

Deser:
szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi

Napoje i alkohole:
5 x 0,5l karafka wina Faustino Rivero (Macabeo/Tempranillo)
10 x napój bezalkoholowy
(do wyboru w dniu rezerwacji ; Coca Cola 0,85l, Fanta 0,85l, Sprite 0,85l, Tonic 0,85l,
sok owocowy 1l, woda niegazowana/gazowana 1l)

10 x kawa lub herbata

Ceny obejmują obsługę oraz dekorację stołów.

cena: 120zł brutto/osoba
przy 10 osobach - 1200 zł brutto

Propozycja 3 dla 10 osób*
*istnieje możliwość skorzystania z oferty dla mniejszej lub większej ilości osób

Przystawka:
(do wyboru w dniu rezerwacji)

tatar wołowy
łosoś macerowany w sosie sojowym z sezamem

Zupa:
(do wybory w dniu rezerwacji)

barszcz czerwony z pasztecikiem
rybna

Danie Główne:
(serwowane na półmisku)

polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym
pierś z kurczaka faszerowana serem i szynką
filet z flądry w sosie koperkowym
Dodatki do dania głównego:
ziemniaki pieczone, ziemniaki gotowane,
sałatka z sosem winegret, surówka z białej kapusty

Deser:
mus z białej czekolady

Napoje i alkohole:
5 x 0,75l wino Domodo Amabile
10 x napój bezalkoholowy
(do wyboru w dniu rezerwacji ; Coca Cola 0,85l, Fanta 0,85l, Sprite 0,85l, Tonic 0,85l,
sok owocowy 1l )

woda niegazowana bez ograniczeń
10 x kawa lub herbata

Ceny obejmują obsługę oraz dekorację stołów.

cena: 170zł brutto/osoba
przy 10 osobach - 1700 zł brutto

