Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych chwil…

OFERTA IMPREZY FIRMOWE 2018
od 01 stycznia do 30 kwietnia
( oferta dla imprez powyżej 40 osób)

Menu nr I
Przystawka
Roladka ze schabu z musem grzybowym
Zupa
Krem z pomidorów z kwaśną śmietaną
Danie główne
Filet z piersi kurczaka ze szpinakiem w sosie z suszonymi pomidorami, podany z puree ziemniaczanym i
glazurowaną marchewką
Deser
Panna Cotta z sosem malinowym
Bufet zimny
Pasztet wiejski z konfiturą z czerwonej cebuli
Śledź po kaszubsku z tabasco
Roladka drobiowa z kolorowymi paprykami
Karkówka pieczona/ schab
Pasta z wędzonej makreli i szczypiorku
Sałatka Cezar
Pieczywo, masło
Marynaty
Napoje
Kawa, herbata
Woda mineralna niegazowana z cytryną
Open bar :
Wódka Luksusowa, wino hiszpańskie Essentia ( białe i czerwone), piwo beczkowe, softy
Cena 135 zł netto od osoby + 23% VAT
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Menu II
Bufet Ciepły
Krem z białych warzyw z oliwą truflową
Zraz wieprzowy z tradycyjnym farszem
Sola pieczona z warzywami i biała mozzarellą w sosie koperkowym
Ziemniaki pieczone
Warzywa blanszowane
Bufet zimny
Roladki z cukinii z serem feta i suszonym pomidorem
Śledź w śmietanie z jabłkiem i chrzanem
Roladka z boczku z zielonym pieprzem
Pasztet pieczony w cieście z żurawiną
Schab ze śliwką
Mini ptysie z pastą z makreli
Sałatka z paluszkami krabowymi, ogórkiem i rzodkiewką
Sałatka ziemniaczana z bekonem
Pieczywo, masło
Marynaty
Napoje
Kawa, herbata
Woda mineralna niegazowana z cytryną
Open bar:
Wódka Luksusowa, Wino hiszpańskie Essentia ( białe i czerwone), piwo beczkowe, softy
Cena 150 zł netto od osoby+ 23 % VAT

Dodatkowo polecamy:
 Dzik pieczony mały podany z kaszą gryczana i kapustą zasmażaną ( do 60 os.) 1900 zł netto
 Dzik pieczony duży podany z kaszą gryczana i kapustą zasmażaną ( do 100 os. ) 2400 zł
netto
 Udziec wieprzowy pieczony w całości podany z ziemniakami pieczonymi i buraczkami
( do 70 os.) 1000 zł netto
 Indyk pieczony w całości podany z ryżem i fasolką ( do 30 os.) 550 zł netto
 Stół mały 10kg wyrobów (max 30 osób) 800 zł netto
 Stół średni 20kg wyrobów (max 60 osób) 1500 zł netto
 Stół duży 30kg wyrobów (max 120 osób) 2000 zł netto
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Polecamy również atrakcje integracyjne ( w cenach netto):
PIŁKARZYKI 800 zł
ESCAPE ROOM
I szt. 2000 zł
II szt. 3200 zł
III szt. 4200 zł
Strzelnica balonowa i darty 2500 zł
STRZELNICA (kilka rodzajów broni: wiatrówka, broń krótka, ASG) 2400 zł
Google 3D elektryczne i Deska goboard 2300 zł
Strzelnica , mega bierki 2400 zł
DJ 1200 zł
Dj + Karaoke 2500 zł
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