OFERTA
Uroczysty obiad z kolacją
Impreza dzienna
OFERTA PRZEZNACZONA DLA MIN. 15 OSÓB POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA
PRZEWIDYWANY CZAS IMPREZY – 6 GODZIN (MAKSYMALNIE DO 22.00)

RESTAURACJA POD ZEGAREM

tel. 883 480 203
tel. 535 345 001
www.noclegipodzegarem.pl
recepcja@noclegipodzegarem.pl
Wierzbowa 2 , 80-180 Kowale

ZESTAW 1
195,00 / osoba
Zupa
Rosół z makaronem i marchewką podawany w wazach

Dania główne
Mięsa podawane na półmiskach
( 2 porcje mięsa na osobę)
Kotlet De Volaille
Kotlet Schabowy
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym

Dodatki
Ziemniaki gotowane
Frytki
Bukiet surówek

Deser
2 porcje ciasta na osobę podawane na paterach

Zakąski
Karkówka pieczona-wyrób własny
Schab pieczona ze śliwką-wyrób własny
Pasztet-wyrób własny
Jajko w majonezie ze szczypiorkiem
Mozzarella z pomidorem i bazylią
Śledzik z cebulką
Sałatka jarzynowa
Pieczywo
Masło

Napoje
Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) – 0,5l / osobę
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa, herbata (bufet kawowy) – bez ograniczeń

ZESTAW 2
230,00 / osoba
Zupa
Rosół z makaronem i marchewką podawany w wazach

Dania główne
Mięsa podawane na półmiskach
( 2 porcje mięsa na osobę)
Kotlet De Volaille
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym
Filet z łososia w białym sosie

Dodatki
Ziemniaki gotowane
Frytki
Bukiet surówek

Deser
2 porcje ciasta na osobę podawane na paterach

Zakąski
Karkówka pieczona-wyrób własny
Schab pieczony ze śliwką-wyrób własny
Pasztet-wyrób własny
Jajko w majonezie ze szczypiorkiem
Filet z kurczaka w galarecie
Mozzarella z pomidorem i bazylią
Śledzik z cebulką
Sałatka jarzynowa
Pieczywo
Masło

Na ciepło: Barszcz czerwony z krokietem
Napoje
Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) – 0,5 l / osobę
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa, herbata (bufet kawowy) – bez ograniczeń

Ceny zestawów obejmują wystrój stołów:
obrusy, serwetki , kwiaty oraz świece
Przewidywany czas trwania imprezy – 6 godzin (maksymalnie do 22.00)
Dzieci do 3 lat – bezpłatnie
Dzieci od 3 do 8 lat – 60% ceny zestawu
Możliwość przyniesienia własnego tortu (torty przyjmujemy tylko w dniu
uroczystości)
Wino, piwo oraz szampan – do zakupu w lokalu
Inny alkohol (wódka, whisky) można mieć własny – jednorazowa opłata
korkowa w kwocie 80 zł
W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek gotówką w kwocie 400 zł
Ostateczna liczba gości podana na 7 dni przed uroczystością
Wymagana minimalna ilość osób – 15 osób powyżej 8 roku życia
Pozostała po uroczystości żywność jest pakowana w pojemniki
(Cena pojemnika 2 zł / sztuka)

