OFERTA GRILL

OFERUJEMY:
▪ Organizację imprezy grillowej w jednej z
dwóch dostępnych sal: nad stawem (do
130 osób), sali głównej (do 100 osób),

▪ Opiekę organizatora w trakcie trwania
imprezy,

▪ Malownicze otoczenie przyrody i
dogodną lokalizację w centrum
Trójmiasta,

▪ Bezpłatny parking,

▪ Wsparcie Managera ds. organizacji
imprez oraz konsultacje z Szefem Kuchni,

KONTAKT:
Sopot, ul. Smolna 21 , tel. 502 261 536/
58 555 29 32, pytania@godding.pl

www.godding.pl

▪ Podstawową dekoracje stołów,
▪ Atrakcje dla dzieci: specjalne menu, plac
zabaw.

OFERUJEMY:
PRZYKŁADOWA OFERTA:
GRILL:

BUFET DESEROWY:

✓ Stek z karkówki w sosie BBQ

✓ Kawa/ Herbata

✓ Szaszłyk drobiowy

✓ Ciasto drożdżowe z owocami

✓ Kaszanka z cebulką i majerankiem

✓ Szarlotka jogurtowa

✓ Pstrąg pieczony z warzywami w
papilocie
✓ Ziemniaki pieczone

BUFET ZIMNY:
✓ Sałatka ziemniaczana z bekonem, cebulą
i musztardą francuską
✓ Sałatka Cesar z kurczakiem i plastrami
bekonu
✓ Ptysie nadziewane pastą rybną
✓ Pieczony pasztet z żurawiną
✓ Śledź w trzech smakach
✓ Pajda chleba ze smalcem
✓ Ogórek małosolny/ koszony
✓ Sosy: majonezowy, czosnkowy,
meksykański
✓ Pieczywo, masło
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Woda mineralna niegazowana

DODATKOWO POLECAMY:
STÓŁ WIEJSKI
✓Stół mały 10kg wyrobów (max 30 osób)
✓Stół średni 20kg wyrobów (max 60 osób)
✓Stół duży 30kg wyrobów (max 120 osób)
W skład stołów wiejskich wchodzą: Szynka Chłopska, Wędzonka tradycyjna, Kiełbasa
jałowcowa, Kiełbasa polska dojrzewająca, Salceson kaszubski, Krwawa żukowska, Smalec
chłopski z jabłkiem i cebulą, Zylc domowy, ogórki kiszone, sos chrzanowy, chleb żytni na
zakwasie
Wszystkie wędliny produkowane są tradycyjnie w komorach opalanych drewnem!

DESKA SERÓW
z owocami (2kg)

OGNISKO (tylko za salą nad stawem)
✓1m3 drewna
✓Kiełbaska, pieczywo, sosy

UDZIEC WIEPRZOWY

pieczony w całości (na 70 osób) ( z ziemniakami opiekanymi i
zasmażanymi buraczkami serwowany przez Szefa Kuchni )

INDYK W CAŁOŚCI (max 30 osób) (serwowany z ryżem i fasolką)
DZICZYZNA / Dania podawane w całości
✓ Dzik pieczony mały (max 60 osób)
( serwowany z kaszą gryczaną i zasmażaną kapustą)
✓ Dzik pieczony duży (max100 osób)
( serwowany z kaszą gryczana i zasmażana kapustą)

DANIA W KOCIOŁKU
✓ Bigos, żurek, grochówka
( 1 do wyboru)
✓ Bogracz, Strogonoff
( 1 do wyboru)
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WAŻNE INFORMACJE:
✓Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00,

✓ Za wniesiony własny alkohol doliczamy opłatę korkową,
✓Wycena menu zawiera: obsługę kelnerską, pełne nakrycie stołów wraz z dekoracją
kwiatową z żywych kwiatów w naturalnych odcieniach (według norm lokalu),
✓Menu i harmonogram imprezy ustalany jest najpóźniej na dwa tygodnie przed datą
imprezy. Wszelkie wniesione zmiany po wyznaczonym terminie muszą być przez nas
zaakceptowane,
✓Dzieci do lat 10 posiadają upust w kwocie 50% od stałej ceny menu. Istnieje możliwość
przygotowania odrębnego menu dla dzieci,
✓ Obsługa wesela np. DJ, fotograf:

o pełne menu- 100% ceny
o dania obiadowe (przystawka, zupa, danie główne) + deser- 50% ceny.
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