WERSJA 1 – menu 185 zł / os
PO ZAŚLUBUNACH Z OKAZJI CHRZCIN LUB JUBILEUSZU DO 4 GODZIN
Obiad serwowany na półmiskach
Rosół drobiowo - wołowy z makaronem zieloną pietruszką
Rolada drobiowa opiekana faszerowana mozzarellą i ziołami
Schab stek w ziołach z delikatnym sosem z warzyw cebulowych
Dorsz w tempurze
Ziemniaki z pieca z solą himalajską i rozmarynem
Ziemniaki młode z wody z koperkiem
Kluski śląskie roszone masłem
Strączki Fasolki i słupki marchwi
Kapusta po wiejsku na ciepło z letnim pomidorem
Świeże warzywa ogrodowe - Mix z dodatkiem Malin i naturalnego sosu winegret
Obiad serwowany indywidualnie WEGE
Papryka faszerowana ryżem i warzywami na pieczonych pomidorach
Deser ( jedno do wyboru) 25 Zł /os
Rolada Bezowa z malinową żelką / Sernik pomarańczowy / Tiramisu
Bufet herbaciano – kawowy b/o samoobsługa b/o 20 zł / os
Woda z cytrusami i sok jabłkowy i pomarańczowy b/o 20 zł / os

Dzieci 2-9 siedzące przy stole 50% ceny
Zupa jak wyżej
Nugettsy z kurczaka / Frytki Ketchup /
Deser jak wyżej
Minimalna ilość zamówienia menu ( 185 zł ) bez dekoracji florystycznych
- 5500 zł Smolęcin Dwór Białe Wino ( Oranżeria / Słodkie Gruszki)
- 5500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( Mała Salka do 25 os na wyłączność)
- 6500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( nie na wyłączność)

Serwis obiadu 10 %
Tort 20 zł / os
Candy Bar od 800 zł
Własne wyroby tort / Candy Bar – dodatkowa opłata
Własny alkohol – korkowe 20 zł / but
Przedłużenie każda rozpoczęta godzina 800 zł
Wino winnicy Pałacu Rajkowo 80 zł / but

Dekoracje florystyczne flowerbox od 250 zł szt - do zabrania po imprezie / ewentualnie do wręczenia
Ważnym Gościom w ramach podziękowań.
Ceny na dzień podpisania umowy – indeksowane wzrostem cen na art. Spoż
.

WERSJA 2 – menu 185 zł / os
PO ZAŚLUBUNACH Z OKAZJI CHRZCIN LUB JUBILEUSZU DO 4 GODZIN
Obiad serwowany na półmiskach
Rosół drobiowy z mini kotlecikami drobiowymi i makaronem zielona pietruszką
Devolay klasyczny
Grillowany filet z kurczaka z pomidorem cebulką pod mozzarellą
Bitki wołowe w ciemnym sosie ziołowym
Ziemniaki z solą himalajską i rozmarynem
Ziemniaki z wody z koperkiem
Kluski śląskie
Buraczki z cytryną na ciepło
Colesław
Świeże warzywa ogrodowe Mix z dodatkiem Malin i naturalnego sosu winegret
Obiad serwowany indywidualnie WEGE
Pieczarki zapiekane pod mozzarellą w towarzystwie kąsków ziemniaka w skórce z rozmarynem
faszerowana ryżem i warzywami na pieczonych pomidorach
Deser ( jedno do wyboru) 25 ZL /os
Rolada Bezowa z malinową żelką / Sernik pomarańczowy / Tiramisu
Bufet herbaciano – kawowy b/o samoobsługa b/o 20 zł / os
Woda z cytrusami i sok jabłkowy i pomarańczowy b/o 20 zł / os

Dzieci 2-9 siedzące przy stole 50% ceny
Zupa jak wyżej
Nugettsy z kurczaka / Frytki Ketchup /
Deser jak wyżej
Minimalna ilość zamówienia menu ( 185zł ) bez dekoracji florystycznych
- 5500 zł Smolęcin Dwór Białe Wino ( Oranżeria / Słodkie Gruszki)
- 5500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( Mała Salka do 25 os na wyłączność)
- 6500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( nie na wyłączność)
Serwis obiadu 10 %
Tort 20 zł / os
Candy Bar od 800 zł
Własne wyroby tort / Candy Bar – dodatkowa opłata
Własny alkohol – korkowe 20 zł / but
Przedłużenie każda rozpoczęta godzina 800 zł
Wino winnicy Pałacu Rajkowo 80 zł / but

Dekoracje florystyczne flowerbox od 250 zł szt - do zabrania po imprezie / ewentualnie do wręczenia
Ważnym Gościom w ramach podziękowań.
Ceny na dzień podpisania umowy – indeksowane wzrostem cen na art. Spoż

WERSJA 3 – menu 185 zł / os
PO ZAŚLUBUNACH Z OKAZJI CHRZCIN LUB JUBILEUSZU DO 4 GODZIN
Obiad serwowany na półmiskach
Krem z pomidora i pieczonej papryki z drożdżowym paluchem
Polędwiczka wieprzowa z pieca
Zraz wołowy klasyczny w sosie zrazowym
Grillowana Karkówka
Plastry ziemniaka z pieprzem z pieprzem ziołowym
Kopytka kremowe
Purre z ziemniaka z cebulką
Potrawka z pieczarek z cebulą i tłuczonym pieprzem
Mizeria ze śmietanką i ogrodowym koprem
Świeże warzywa ogrodowe Mix z dodatkiem Malin i naturalnego sosu winegret
Obiad serwowany indywidualnie WEGE
Kaszotto leśne grzybowe ze śmietanką i zieloną Pietruchą
Deser ( jedno do wyboru) 25 ZL /os
Rolada Bezowa z malinową żelką / Sernik pomarańczowy / Tiramisu
Bufet herbaciano – kawowy b/o samoobsługa b/o 20 zł / os
Woda z cytrusami i sok jabłkowy i pomarańczowy b/o 20 zł / os

Dzieci 2-9 siedzące przy stole 50% ceny
Zupa jak wyżej
Nugettsy z kurczaka / Frytki Ketchup /
Deser jak wyżej
Minimalna ilość zamówienia menu ( 185 zł ) bez dekoracji florystycznych
- 5500 zł Smolęcin Dwór Białe Wino ( Oranżeria / Słodkie Gruszki)
- 5500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( Mała Salka do 25 os na wyłączność)
- 6500 zł Rajkowo Pałac Rajkowo ( nie na wyłączność)

Serwis obiadu 10 %
Tort 20 zł / os 20 zł / os
Candy Bar od 800 zł
Własne wyroby tort / Candy Bar – dodatkowa opłata
Własny alkohol – korkowe 20 zł / but
Przedłużenie każda kolejna rozpoczęta godzina 800 zł
Wino winnicy Pałacu Rajkowo 80 zł / but
Dekoracje florystyczne flowerbox od 250 zł szt - do zabrania po imprezie / ewentualnie do wręczenia
Ważnym Gościom w ramach podziękowań.
Ceny na dzień podpisania umowy – indeksowane wzrostem cen na art. Spoż

