Chrzest Św. to z całą pewnością jeden z najważniejszych
momentów naszego życia, ale zadbanie o odpowiednią
atmosferę tej uroczystości to zadanie niezwykle
odpowiedzialne.
Dlatego też jeśli pragną Państwo zorganizować
uroczystość Chrztu Św. o niepowtarzalnym klimacie.
Mamy przyjemność przedstawić nasze propozycje:

Zapraszamy do kontaktu z nami.
536 350 414
rewa@okulski.eu
www.rewa.okulski.eu

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROPOZYCJA MENU I
KOSZT: 80 zł/osoba
• Zupa (1 do wyboru)
•
•

Rosół z makaronem, Rosół z uszkami, Krem z pieczarek, Krem z białych warzyw, Żurek
Dania główne podawane na półmiskach (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę)
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym, Kotlet devolaile, kotlet schabowy z pieczarkami,
Polędwiczki w sosie kurkowym, Pierś z kurczaka po parysku, Klopsiki w sosie pomidorowym
Dodatki skrobiowe (2 do wyboru)
Ziemniaki, ziemniaki smażone, puree ziemniaczane, krokiety ziemniaczane, frytki, ryż, kasza

• Dodatki warzywne

surówki sezonowe (3 do wyboru)
marchewka, biała kapusta, por, buraczki, czerwona kapusta, kiszona kapusta
jarzyna na gorąco (1 do wyboru)
buraczki zasmażane, kapusta zasmażana, brokuły gotowane, kalafior gotowany, marchewka
na gorąco, fasolka na gorąco

•

DESER (do wyboru 1 propozycja)
-patera ciast(3 rodzaje ciasta do wyboru, 2 porcje na osobę)

sernik, jabłecznik, wz, z galaretką, makowiec, babka z kakao
-deser lodowy w pucharku
-szarlotka na ciepło z lodami
-sernik oblany w sosie malinowym
•

Napoje: kawa, herbata

•

woda mineralna
Zapraszamy do kontaktu z nami.

536 350 414
rewa@okulski.eu
Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb.
Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny).

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROPOZYCJA MENU II
KOSZT: 100 zł/osoba
• Zupa (1 do wyboru)
•
•

Rosół z makaronem, Rosół z uszkami, Krem z pieczarek, Krem z białych warzyw, Żurek
Dania główne podawane na półmiskach (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę)
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym, Kotlet devolaile, kotlet schabowy z pieczarkami,
Polędwiczki w sosie kurkowym, Pierś z kurczaka po parysku, Klopsiki w sosie pomidorowym
Dodatki skrobiowe (2 do wyboru)
Ziemniaki, ziemniaki smażone, puree ziemniaczane, krokiety ziemniaczane, frytki, ryż, kasza

• Dodatki warzywne

surówki sezonowe (3 do wyboru)
marchewka, biała kapusta, por, buraczki, czerwona kapusta, kiszona kapusta
jarzyna na gorąco (1 do wyboru)
buraczki zasmażane, kapusta zasmażana, brokuły gotowane, kalafior gotowany, marchewka
na gorąco, fasolka na gorąco

•

DESER (do wyboru 1 propozycja)
-patera ciast(3 rodzaje ciasta do wyboru, 2 porcje na osobę)

sernik, jabłecznik, wz, z galaretką, makowiec, babka z kakao
-deser lodowy w pucharku
-szarlotka na ciepło z lodami
-sernik oblany w sosie malinowym
•

Napoje: kawa, herbata

•

woda mineralna
Zapraszamy do kontaktu z nami.

536 350 414
rewa@okulski.eu
Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb.
Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny).

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROPOZYCJA MENU III
KOSZT: 130 zł/osoba
• Zupa
•
•
•

•

(1 do wyboru)

Rosół z makaronem, Rosół z uszkami, Krem z pieczarek, Krem z białych warzyw, Żurek
Dania główne podawane na półmiskach (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę)
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym, Kotlet devolaile, kotlet schabowy z pieczarkami,
Polędwiczki w sosie kurkowym, Pierś z kurczaka po parysku, Klopsiki w sosie pomidorowym
Dodatki skrobiowe (2 do wyboru)
Ziemniaki, ziemniaki smażone, puree ziemniaczane, krokiety ziemniaczane, frytki, ryż, kasza
Dodatki warzywne
surówki sezonowe (3 do wyboru)
marchewka, biała kapusta, por, buraczki, czerwona kapusta, kiszona kapusta
jarzyna na gorąco (1 do wyboru)
buraczki zasmażane, kapusta zasmażana, brokuły gotowane, kalafior gotowany, marchewka
na gorąco, fasolka na gorąco
DESER (do wyboru 1 propozycja)
-patera ciast(3 rodzaje ciasta do wyboru, 2 porcje na osobę)

sernik, jabłecznik, wz, z galaretką, makowiec, babka z kakao
-deser lodowy w pucharku
-szarlotka na ciepło z lodami
-sernik oblany w sosie malinowym
•

Napoje: kawa, herbata

•

woda mineralna

•

ZIMNE PRZEKĄSKI:
Kolorowe galaretki drobiowe
Półmisek wędlin i mięs pieczonych (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę )
boczek zawijany z czosnkiem, boczek zawijany z warzywami, schab ze śliwką, schab pieczony,
schab z morelą, karkówka z chrzanem, karkówka pieczona, rolada z kurczaka z papryką,
rolada z indyka ze szpinakiem
Tortilla (1 smak do wyboru)
z kurczakiem, tortilla warzywna, tortilla ze szpinakiem
Przekąska rybna (1 rodzaj do wyboru)
Łosoś wędzony, pstrąg w galarecie, śledź w sosie czosnkowym, śledź po japońsku, śledź w
oleju, rolmopsy kaszubskie,
Sałatka (1 do wyboru)
grecka, z tuńczykiem , z kurczakiem, jarzynowa, z brokułami, gyros
Pieczywo, masło
Zapraszamy do kontaktu z nami.

536 350 414
rewa@okulski.eu
Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb.
Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny).

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROPOZYCJA MENU IV
KOSZT: 150 zł/osoba
• Zupa
•
•

(1 do wyboru)

Rosół z makaronem, Rosół z uszkami, Krem z pieczarek, Krem z białych warzyw, Żurek
Dania główne podawane na półmiskach (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę)
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym, Kotlet devolaile, kotlet schabowy z pieczarkami,
Polędwiczki w sosie kurkowym, Pierś z kurczaka po parysku, Klopsiki w sosie pomidorowym
Dodatki skrobiowe (2 do wyboru)
Ziemniaki, ziemniaki smażone, puree ziemniaczane, krokiety ziemniaczane, frytki, ryż, kasza

• Dodatki warzywne

surówki sezonowe (3 do wyboru)
marchewka, biała kapusta, por, buraczki, czerwona kapusta, kiszona kapusta
jarzyna na gorąco (1 do wyboru)
buraczki zasmażane, kapusta zasmażana, brokuły gotowane, kalafior gotowany, marchewka
na gorąco, fasolka na gorąco

•

DESER (do wyboru 1 propozycja)
-patera ciast(3 rodzaje ciasta do wyboru, 2 porcje na osobę)

sernik, jabłecznik, wz, z galaretką, makowiec, babka z kakao
-deser lodowy w pucharku
-szarlotka na ciepło z lodami
-sernik oblany w sosie malinowym
•

Patera owoców

•

Napoje: kawa, herbata

•

Woda mineralna

•

ZIMNE PRZEKĄSKI:
Kolorowe galaretki drobiowe
Półmisek wędlin i mięs pieczonych (3 rodzaje do wyboru, 2 porcje na osobę )
boczek zawijany z czosnkiem, boczek zawijany z warzywami, schab ze śliwką, schab pieczony,
schab z morelą, karkówka z chrzanem, karkówka pieczona, rolada z kurczaka z papryką,
rolada z indyka ze szpinakiem
Tortilla (1 smak do wyboru)
z kurczakiem, tortilla warzywna, tortilla ze szpinakiem
Przekąska rybna (1 rodzaj do wyboru)
Łosoś wędzony, pstrąg w galarecie, śledź w sosie czosnkowym, śledź po japońsku, śledź w
oleju, rolmopsy kaszubskie,
Sałatka (1 do wyboru)
grecka, z tuńczykiem , z kurczakiem, jarzynowa, z brokułami, gyros
Pieczywo, masło
GORĄCA KOLACJA
(1 mięso do wyboru, 1 zupa do wyboru)

Udka faszerowane zawijane z boczkiem, stripsy z kurczaka, udko pieczone, kotleciki mielone
faszerowane pieczarkami, kotleciki mielone w sosie grzybowym, wątróbka z cebulką
Barszcz z pasztecikiem, barszcz z kołdunami, barszcz z krokietem, Strogonow, Żurek, Zupa
gulaszowa
Zapraszamy do kontaktu z nami.

536 350 414
rewa@okulski.eu
Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb.
Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny).
POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

