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OFERTA GASTRONOMICZNA HOTELU „POD ORŁEM”

Propozycje menu – obiad serwowany

Opcja 1 w cenie 47 zł/os

Zupa

Zupa krupnik z borowikami

II danie

Schab zapiekany z serem w płatkach kukurydzianych, 

podany z frytkami z batata i pomidorami w śmietanie 

Opcja 2 w cenie 47 zł/os

Zupa

Zupa pomidorowa z pieczoną papryką i chipsem serowym

II danie

Polędwiczka z indyka, faszerowana warzywami, podana na sosie

serowym z ziemniaczkami opiekanymi oraz zestawem surówek  

Opcja 3 w cenie 50 zł/os

Zupa

Kaszubska zupa ziemniaczana  

II danie

Roladka drobiowa z serem i salami, zapiekana w płatkach

kukurydzianych, podana z cząstkami ziemniaka i bukietem

surówek 

Opcja 4 w cenie 50 zł/os

Zupa

Krem z pieczonych ziemniaków  

II danie

Szarpaniec drobiowy z warzywami, podany z puree

ziemniaczanym oraz bukietem sałat

Opcja 5 w cenie 52 zł/os

Zupa

Krem z białych warzyw  

II danie

Kaczka w sosie wiśniowym, podana z ziemniakami 

opiekanymi i bukietem sałat

Opcja 6 w cenie 52 zł/os

Zupa

Rosół z kluseczkami pietruszkowymi

II danie

Filet z dorsza w serowej otoczce, podany z ryżem basmati 

i sosem koperkowym w towarzystwie bukietu sałat

 DESER – kawa, herbata, mix ciast 200 g/os  (bądź dowolny deser serwowany typu panna cotta / creme brulee / mus

mango,itp) w cenie 30 zł/os
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Propozycje menu – obiad podawany na półmiskach 

Opcja 1 w cenie 84 zł/os
Zupa  

Krem z pomidorów

 II danie
Grillowany łosoś w sosie podgrzybkowym

Polędwiczki z indyka faszerowane warzywami w sosie serowym
Devolaje

Ziemniaki opiekane z ziołami
Ziemniaki z wody

Bukiet sałat
Woda z cytryną

 Opcja 2 w cenie 92 zł/os
Zupa

Rosół z makaronem

II Danie
Zraziki po staropolsku

Polędwica z dorsza na sosie podgrzybkowym
Pieczona kaczka w sosie wiśniowym

Ziemniaki z wody z koperkiem
Racuszki warzywne

Mix surówek (3 rodzaje)
Woda z cytryną

Opcja 3 w cenie 84 zł/os
Zupa

Delikatny krem z kalafiora z prażonymi
pestkami dyni

II Danie
Kotlet szwajcarski

Karkówka w sosie podgrzybkowym
Kaczka po staropolsku

Frytki
Ziemniaki z wody z koperkiem

Mix surówek
Woda z cytryną

DESER – dodatkowo płatny: 30 zł/os

Kawa, herbata

Deser serwowany 
(np. panna cotta, creme brulee, mus czekoladowy, mus

mango, tiramisu, itp.) 

lub mix ciast (200 g/os, ok. 4 rodzaje różnych ciast)

Inne zupy do wyboru:
• Rosół drobiowy z kluseczkami pietruszkowymi

• Zupa curry z warzywami i pieczonym kurczakiem
• Zupa tajska z kurczakiem

• Krem z pomidorów i pieczonej papryki z chipsem z
parmezanu

• Zupa serowa z pieczarkami
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Oferta zakąsek serwowanych po obiedzie bądź osobno – w cenie 58 zł/os

Smażone pierożki mix z dipem bazyliowym (danie na gorąco)

Paluszki drobiowe w sezamie podane z sosem słodko-ostrym danie na gorąco)

Mini tortille z kurczakiem

Sałata z kurczaka z sosem malinowym lub Sałatka z makaronu ryżowego z szynką i świeżym ogórkiem

Roladki z szynki faszerowane serkiem, szparagiem i czarnuszką

Pieczywo mix i masło

Propozycja menu – obiadokolacja w formie bufetu podczas pobytu w Kręgielni w cenie 129 zł/os

Kociołek z zupą
np. krem z pomidorów, krem z białych warzyw, zupa gulaszowa, itp.

Dania na gorąco
Zraziki po staropolsku

Karkówka w sosie podgrzybkowym
Kaczka po staropolsku

Dodatki
Pierogi z kapustą i grzybami

Pierogi ruskie
Sałata wiosenna

Zakąski zimne
Mini tortille z kurczakiem

Paluszki drobiowe w sezamie podane z sosem słodko – ostrym
Roladki z szynki z serkiem mascarpone i borowikami
Sałatka z selera naciowego z kurczakiem i żurawiną

Pieczywo mix, masło

HOTEL | RESTAURACJA | SPA | BOWLING | PUB | CATERING

mailto:biuro@hotel-podorlem.com


adres: ul. 3 Maja 10, 83-300 Kartuzy  
e-mail: biuro@hotel-podorlem.com
web: www.hotel-podorlem.com

tel.: 58 736 66 01
fax.: +48 736 66 03
kom: +48 601 335 555

Do Państwa dyspozycji oddajemy 5 sal:
- Restauracja - uroczystości dla ok. 15 - 30 osób. Zwykle nie organizujemy tutaj imprez na wyłączność. 
- Mała salka - uroczystości dla ok. 20 - 25 osób. Jest to sala dla imprez na wyłączność. 
- Sala Lustrzana - uroczystości dla ok. 60 osób lub mniej. Jest to sala dla imprez na wyłączność. 
- Duża Sala Bankietowa - uroczystości dla ok. 160 osób lub mniej. Jest to sala dla imprez na wyłączność. 
- Pub & Bowling „Pod Orłem”- tutaj organizujemy imprezy typu urodziny, wieczory panieńskie czy kawalerskie, 
imprezy integracyjne. Maksymalna ilość osób dla jednej rezerwacji to ok. 30 osób. Pub`u nie wynajmujemy na 
wyłączność. 

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 kontakt mailowy: biuro@hotel-podorlem.com
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