Menu II na przyjęcia
w Okulski Grand Rozewie
Przedstawiamy propozycję menu przyjęcia z szerokim asortymentem różnorodnych potraw
do wyboru. Istnieje możliwość modyfikacji oraz dobierania menu według Państwa gustu oraz
potrzeb.

MENU II - cena od 150zł/osoba (czas trwania do 10h)
Zupa (1 rodzaj do wyboru)
Rosół z makaronem
Krem z pieczarek
Krem z zielonego groszku
Drugie danie* (5 rodzajów do wyboru,
4 porcje na osobę)
Kotlet devolay
Pierś po parysku
Kotlet schabowy z pieczarkami
Warkocz karczmiany z pieczarkami z rusztu
Filet z łososia/tilapii
Sznycel z indyka w sosie borowikowym
Pierś po prowansalsku w sosie śmietanowym
Polędwiczki w sosie kurkowym
Zrazy wołlowe w sosie nelsońskim
*Przy większej ilości dań dopłata za każdy
rodzaj 8 zł/osoba
Dodatki (5 rodzajów do wyboru)
Ziemniaki z wody
Cząstki ziemniaków
Krokiety ziemniaczane
Frytki
Bukiet surówek
Warzywa gotowane(tj.: marchewka, brokuły)
Kapusta zasmażana
Deser (1 rodzaj do wyboru)
Szarlotka z lodami
Deser lodowy z owocami
Napoje zimne (podawane bez limitu)
Napoje owocowe -2rodzaje
Pepsi/cola
Woda mineralna

Zakąski zimne (9 rodzajów do wyboru)
Schab ze śliwką
Galantyna z kurczaka
Galaretka wieprzowa
Tymbaliki drobiowe
Łosoś wędzony
Łosoś w cykorii
Deska wędlin i serów pleśniowych
Mięsa pieczone: karkówka, boczek, pasztety
Ryba w galarecie
Ryba po grecku
Ryba pychotka (a’la salsa)
Śledź w oleju z cebulką
Sałatka Szefa Kuchni
Jajko garnirowane na sałatce,
Garni warzywne: pomidor, ogórek, masło, sos
tatarski, cytryna, pieczywo
Zakąski gorące(4 rodzaje do wyboru)
Barszcz czysty z pasztecikiem
Boeuf Strogonow
Żurek
Flaki wołowe
Udko faszerowane
Pikantne skrzydełka z kurczaka
Stripsy z kurczaka
Klopsiki w sosie pieczarkowym
Goloneczki
Napoje gorące (podajemy bez ograniczeń)
Kawa
Herbata
Automat do kawy 6 smaków

Za dodatkową opłatą:
Ciasta - dopłata 10 zł/osoba - 3 rodzaje ciasta do wyboru
Owoce - dopłata 10 zł/osoba - Patery z owocami
Tort weselny - dopłata 10 zł/osoba
Stół wiejski - dopłata 15 zł/osoba (nie mniej niż 1000 zł)
Stół rybny - dopłata 20 zł/osoba (nie mniej niż 1500 zł)
Fontanna czekoladowa - dopłata 10 zł/osoba (nie mniej niż 1000 zł)
Napoje alkoholowe (podawane bez limitu do 9h)
dopłata w zależności od wybranej opcji:
1. wino musujące na powitanie, wino stołowe, piwo lane - 30 zł/osoba
2. wino musujące na powitanie, wino stołowe, wódka biała*, wino stołowe,
piwo lane - 40 zł/osoba
3. wino musujące na powitanie, wódka biała*, wino stołowe, whisky (ballantines), piwo lane,
wódka biała - 50 zł/osoba
*dopłata do Finlandii 10 zł/osoba
W zależności od wysokości złożonego zamówienia przyznajemy następujące
rabaty na całość zamówienia:
powyżej 500 zł/osoba -> 15%,
powyżej 350 zł/osoba -> 10%,
powyżej 250 zł/osoba -> 7%,
powyżej 200 zł/osoba -> 5%

