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OFERTA ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI CHRZCIN W HOTELU „POD ORŁEM”

UWAGA: z poniższej oferty można korzystać kompleksowo bądź w części. 

Dzieci do lat 3 – bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-8 lat – 50% ceny

Opcja 1 – menu serwowane na półmiskach w cenie 79 zł/os

Zupa

Krem z pomidorów / krem z brokuł / rosół z makaronem

II danie

Sola w sosie koperkowym z warzywami

Filet z indyka w sosie pomarańczowym 50%

Roladki wołowe z darami lasu

Kotlet de volaille 50%

Karkówka pieczona w sosie własnym

Trzy rodzaje surówek (np. z marchewki, z kapusty, z selera)

Sałatka wiosenna

Ziemniaki

Ziemniaki opiekane z ziołami

Woda z cytryną

Deser

Owoce na stole / deser lodowy / pana cotta / krem brulee / mic ciast

Kawa, herbata
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Opcja 2 – menu serwowane na półmiskach w cenie 86 zł/os

Zupa

Krem z borowików / rosół z makaronem / krem z białych warzyw

II Danie

Białe mięso w towarzystwie sypkiego ryżu i białego sosu

Zraziki po staropolsku

Kotlet de volaille (50%)

Polędwiczki z indyka w sosie serowym (50%)

Polędwica z dorsza na sosie podrzybkowym

Kaczka z pieczonymi jabłkami (50%)

Bukiety surówek mix (np. z marchewki, z kapusty, z selera)

Warzywa blanszowane

Ziemniaki z koperkiem

Ziemniaki zapiekane z ziołami

Woda z cytryną

Deser

Owoce na stole / deser lodowy / pana cotta / krem brulee / mic ciast

Kawa + herbata
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Opcja 3 – menu serwowane na półmiskach – obiad + kolacja w cenie 140 zł/os

OBIAD

Rosół z makaronem

Sola w sosie koperkowym z warzywami

Filet z indyka w sosie pomarańczowym 50%

Roladki wołowe z darami lasu

Kotlet de volaille 50%

Kasztany 50%

Karkówka pieczona w sosie własnym

Trzy rodzaje surówek (np. z marchewki, z kapusty, z selera)

Sałatka wiosenna

Ziemniaki

Ziemniaki opiekane z ziołami

 Woda z cytryną

DESER

Owoce na stole / deser lodowy / pana cotta / krem brulee

Patera różnorodnych ciast ( 300 g/os.)

Kawa i herbata

Tort (dodatkowo płatny 50 zł/kg)

KOLACJA

Skrzydełka z klarowanym miodem

Galaretki z gęsich żołądków

Pstrąg w galarecie

Pstrąg wędzony

Sałatka z makaronem ryżowym

Sałatka gyros (50%)

Roladki z szynki faszerowane serkiem mascarpone

Paluszki drobiowe w sezamie podane z sosem słodko-ostrym

Pieczywo mix

Masło

Uwaga:   napoje gazowane i soki w cenie powyższego menu
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Opcja 4 – menu serwowane na półmiskach – obiad + kolacja w cenie 150 zł/os

OBIAD

Rosół z makaronem lub krem z białych warzyw

Białe mięso w towarzystwie sypkiego ryżu i białego sosu

Zraziki po staropolsku

Kotlet de volaille (50%)

Kotlet szwajcarski (50%)

Polędwiczki z indyka w sosie serowym (50%)

Polędwica z dorsza na sosie podrzybkowym

Kaczka z pieczonymi jabłkami (50%)

Bukiety surówek mix (np. z marchewki, z kapusty, z selera)

Warzywa blanszowane

Ziemniaki z koperkiem

Ziemniaki zapiekane z ziołami

Woda z cytryną

DESER

Owoce na stole lub deser lodowy, pana cotta, krem brulee

Patera różnorodnych ciast ( 300 g/os.)

Kawa + herbata

Tort (dodatkowo płatny 50 zł/kg)

KOLACJA

Pstrąg w galarecie

Nuggetsy z sosem majonezowym

Karkówka w sosie chrzanowym

Mini tortille z kurczakiem

Deska serów

Pstrąg wędzony

Sałatka grecka (50%)

Sałatka z gillowanym kurczakiem

Pieczywo

Masło

Uwaga:   napoje gazowane i soki w cenie powyższego menu
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2 PROPOZYCJA – pyszny tort o specjalnym kształcie – wg indywidualnego, własnego projektu! 

Proponujemy Państwu bardzo smaczne torty z Cukierni „Jarzębińscy” bądź z Cukierni „Janca”.

Cena tortu waha się od 50 zł/kg (w przypadku tortów śmietanowych)  - 65 zł/kg (w przypadku tortów w masie 

cukrowej).

Zwykle kalkulujemy ok. 100g tortu na osobę.

Torty zamawiacie  Państwo za naszym pośrednictwem.

Zdjęcia przykładowych tortów:

3 PROPOZYCJA -  Zabawa w Pubie  „Pod Orłem” 

Oferujemy:

• 2 tory do gry w kręgle – 50  zł / tor / godzina (max. 10 osób na jednym torze), 

• piłkarzyki – 2  zł / gra, 

• bilard – 2 zł / gra, 

• cymbergaj – 5 zł / gra,

• DJ i możliwość organizacji karaoke – 600 zł (przy open barze na kwotę 1500 zł, możliwy rabat na DJ)

Powyższa oferta jest jedynie przykładowym rozwiązaniem, co oznacza, że można ją dowolnie modyfikować 
w zależności od indywidualnych gustów i upodobań.  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 601 335 555 lub 58 736 66 01

lub kontakt mailowy: biuro@hotel-podorlem.com


