tel. (32) 75 00 911
kom. 730 727 773
marketing@podfigura.pl

ul. Wojska Polskiego 1B
42-440 Podzamcze

IMPREZA OSIEMNASTKOWA
150 zł / osoba
* czas trwania imprezy 8h w godz. 18:00-2:00 / możliwość przedłużenia - 450 zł/h

Zupa (jedna do wyboru):
1. Tradycyjny rosół z makaronem
2. Krem z pieczarek z groszkiem pytsiowym
3. Consome z pomidorów z mozzarellą
4. Krem z białych jarzyn z grzankami

Danie główne (jedno do wyboru):
1. Kotlet devolay, talarki, surówka colesław
2. Filet drobiowy z mozzarellą i szpinakiem, biały ryż, bukiet warzyw
3. Pierś z kurczaka panierowana, zapiekana z serem i pieczarkami, frytki, zestaw surówek
4. Kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem, kapusta zasmażana
5. Sznycel szwajcarski z serem, frytki, zestaw surówek
6. Rolada wieprzowa faszerowana cebulką, boczkiem i papryką, kluski śląskie, zestaw surówek

Zimna płyta:
Plater mięs (szynka, galantyna drobiowa, boczek faszerowany)
Mini tortille w różnych smakach
Wiejski pasztet z żurawiną
Tymbaliki drobiowo - wieprzowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Śledź w oleju z cebulką
Jajka faszerowane
Pikle
Pieczywo, masło

Gorąca przekąska (jedna do wyboru):
1. Barszcz czerwony z pasztecikiem
2. Bogracz ze świeżo upieczoną bułeczką
3. Żurek śląski

oferta dotyczy minimum 30 osób ( poniżej 30 os. - dopłata do 30 os.)
alkohol w niższych cenach lub własny z opłatą korkową 5 zł/butelka 0,5l)
obsługa (DJ, fotograf) płatna 100% ceny oferty
możliwość indywidualnych ustaleń oraz wycen
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IMPREZA OSIEMNASTKOWA
Bufet słodki:
Kawa
Herbata
Ciasto w bufecie - trzy rodzaje

Napoje: *
Woda niegazowana w dzbankach - bez ograniczeń
Soki wieloowocowe w dzbankach - bez ograniczeń
Napoje gazowane (firmy Coca Cola Pet) - 0,85 l/os.

Dodatkowo:
Tort na zamówienie - 12 zł / osoba
Patera owoców - 50 zł/10 os.
Chipsy Lay's - 10 zł / 200g
Orzeszki solone - 10 zł / 200g

Dzieci:
Dzieci do 4 lat bez wyżywienia - GRATIS

Dla dzieci do 4 lat zestaw w cenie 20 zł:
1. Rosół z makaronem
Panierowane fileciki z kurczaka, frytki, surówka z marchewki
2.Zupa pomidorowa z makaronem
Spaghetti bolognese

Nocleg:
160 zł / pokój jednoosobowy ze śniadaniem
250 zł / pokój dwuosobowy ze śniadaniem

* oferta dotyczy konsumpcji na sali

Dodatkowa przekąska - 15 zł / osoba
Dodatkowa kolacja - 25 zł / osoba

