Imię i nazwisko, nr telefonu, email
TERMIN: 00-00-2019 (dzień) GODZ: 00:00 LICZBA OS:
CENA OS: 149zł CZAS REZERWACJI:
zadatek

PRZYJĘCIE / IMPREZA
ZUPA

ZAKĄSKI

(powyżej 20 os. 2 zupy do wybrania, poniżej 20 os. 1 zupa do wybrania)

rosół z makaronem
żurek z ziemniakami
grzybowa z łazankami
krem z pieczarek portobello z grzankami
krem z pomidorów

deski mięs pieczystych i pasztetów własnego wyrobu,
podane z sosem chrzanowym i żurawinowym
klopsiki z dorsza po kaszubsku w occie
galaretki koktajlowe: drobiowe lub rybne
rybki w duecie:
po kaszubsku, w oleju
masełko, chlebek wiejski

DANIA GŁÓWNE
(powyżej 20 os. do wybrania 3 dania po 70% z każdego rodzaju – 100g każda porcja
poniżej 20 os. 2 dania po 100%)

SAŁATKI
(poniżej 20 os 2 sałatki do wyboru, powyżej 20 os – 3 sałatki)

tradycyjne zrazy wołowe
szynka z pieca w sosie pieczeniowym
pierś z indyka w sosie pieczarkowo-brokułowym
polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym lub śliwkowym
smażony flet z pstrąga w serowej panierce
flet z dorsza w ziołach z sosem cytrynowym

gyros
grecka
jarzynowa
z tortellini
z wędzonym kurczakiem

drobiowe łudeczki z sosem czosnkowym
jajka faszerowane szynką, chrzanem i szczypiorkiem

DODATKI

ziemniaki, ziemniaki opiekane,
na ciepło: marchewka glazurowana
lub
buraczki zasmażane na masełku
na zimno: zestaw surówek (dwa rodzaje)

OKOŁO GODZ 22:00 – do wyboru

barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
bogracz z pieczywem
klopsiki z białej kiełbasy w sosie śmietanowo-pieczarkowym
flaki wołowe z pieczywem

DESERY

NAPOJE

(do wybrania 1 rodzaj ciasta, dodatkowa porcja 5zł/os.)

soki owocowe (jabłko, pomarańcz, porzeczka), kompot,
woda niegazowana
Dodatkowo płatne napoje gazowane 1000 ml
(cola, cola zero, sprite) – 10pln/osoba

jabłecznik
sernik z brzoskwiniami
kawa/herbata

PROMOCJA NA ALKOHOL
Wino Czerwone stołowe półwytrawne
Wino Białe stołowe półwytrawne

500ml
500ml

19pln
19pln

Wódka Wyborowa

500ml

45pln

Własny Alk Korkowe

butelka

10pln

Napoje Gazowane

1000ml /osoba

10pln

Książęce Złote Pszeniczne - beczkowe
Tyskie Klasyczne - beczkowe
Książęce Czerwony Lager
Książęce Łagodne Ciemne
Książęce IPA
Kozel Lezak (jasne)
Kozel Cerny (ciemne)

500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
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8pln
7pln
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9pln
7pln
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