
Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl 
 

 

 - 1 - 

PRZYJĘCIE CHRZCIN u Tiffany`ego 2019 r. 
 

Menu I 
cena: 110 zł/osoba 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

lub 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z kluseczkami bazyliowymi 

lub 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kieszeń drobiowa z suszonymi pomidorami i z mozzarellą na sosie tymiankowym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką z białej kapusty 

lub 

Wieżyczki z indyka na sosie z kolorowego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 

lub 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym  

wraz z kluseczkami śląskimi oraz buraczkami 

lub 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz surówką colesław 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 
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Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z pikantnym kurczakiem 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Wybór pieczywa 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Menu II 
cena: 125 zł/osoba 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

lub 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z kluseczkami bazyliowymi 

lub 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kieszeń drobiowa z suszonymi pomidorami i z mozzarellą na sosie tymiankowym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką z białej kapusty 

lub 

Wieżyczki z indyka na sosie z kolorowego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 

lub 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym  

wraz z kluseczkami śląskimi oraz buraczkami 

lub 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz surówką colesław 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z pikantnym kurczakiem 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Wybór pieczywa 

 

 



Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl 
 

 

 - 4 - 

Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem lub Staropolski żurek z wędzonką 

lub 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem lub Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Menu III 
cena: 130 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

De volaille z masełkiem oraz medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką colesław 

lub 

Wieżyczka z indyka oraz zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz buraczkami 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z pikantnym kurczakiem 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem lub Staropolski żurek z wędzonką 

lub 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem lub Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Menu IV 
cena: 135 zł/osoba 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

lub 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z kluseczkami bazyliowymi 

lub 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kieszeń drobiowa z suszonymi pomidorami i z mozzarellą na sosie tymiankowym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką z białej kapusty 

lub 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym  

wraz z kluseczkami śląskimi oraz buraczkami 

lub 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz surówką colesław 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z pikantnym kurczakiem 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Wybór pieczywa 
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Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Wieżyczki z indyka na sosie z kolorowego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 

lub 

Polędwiczki z musem drobiowym na sosie z zielonego, marynowanego pieprzu 

z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Menu V 
cena: 145 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kaczka pieczona z kaszą i jabłkami 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z czerwonej kapusty 

lub 

Wachlarz z polędwiczki faszerowanej musem drobiowym na sosie musztardowym 

wraz z kluseczkami śląskimi oraz buraczkami 

lub 

Sakiewka Kasztelańska z runem leśnym na sosie tymiankowym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz bukietem sałat z vinaigrette 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Tiramisu lub Panna Cotta lub Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z pikantnym kurczakiem 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Boeuf Strogonow z ciepłą bułeczką 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Menu dziecięce 

cena: 70 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Nuggets z frytkami, ketchupem oraz surówką z marchewki 

lub 

Makaron farfalle z kurczakiem w sosie pomidorowym 

  

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Kolacja 

Naleśniki z serem i wiórkami czekoladowymi 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Herbata (bufet) 
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Dodatkowy pakiet 
 

Przystawka 

Staropolski pasztet z konfiturą żurawinową 

cena: 10 zł/osoba 
 

Tatar ze śledzia 

cena: 10 zł/osoba 
 

Indyk w asyście gruszki marynowanej w winie, oprószonej serem pleśniowym 

cena: 15 zł/osoba 

 

 

Tort 

(Czarny Las, Tiramisu, Malinowa Chmurka, Czekoladowa Rozkosz) 

cena: 70 zł/kg 

 

Pakiet deserowy 

Paczka z ciastem 

cena: 24 zł/650–750 g 

 

 

Pakiet alkoholowy 
 

Wódka  

Wyborowa 

cena: 35 zł/0,5 l 

 

Wódka  

Finlandia 

cena: 40 zł/0,5 l 

 

Brandy 

Stock 84 

cena: 90 zł/0,7 l 

 

Wino  

Sol de Chile  

cena: 45 zł/0,75 l 

 

Whiskey  

Jack Daniel's 

cena: 120 zł/0,7 l 

 

Whisky  

Ballantine's 

cena: 100 zł/0,7 l 

 

Whisky  

Johnnie Walker 

Red Label 

cena: 100 zł/0,7 l 

 

Whisky  

Johnnie Walker 

Black Label 

cena: 140 zł/0,7 l 

 

Wino musujące 

cena: 7 zł/100 ml 

 

Cooler z lodem 

cena: 15 zł/szt. 
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❖ Charakterystyka uczestników:  

❖ Termin spotkania: 2019 r.; godz.  

❖ Charakterystyka spotkania: przyjęcie chrzcin 

❖ Zadatek: 500 zł w formie gotówki lub przelewu 

❖ Warunki: liczbę gości (z podziałem na dzieci i dorosłych) należy ostatecznie 

zaktualizować „w dół” do 7 dni przed terminem przyjęcia 

❖ Płatność: bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia w formie gotówki 

❖ Dodatkowe pakiety:  

❖ Dodatkowe zamówienia na rachunek organizatora: tak/nie 

❖ Opakowania jednorazowe: we własnym zakresie/zamawiane w restauracji (1 zł/szt.) 

❖ Rezerwacja sali:  

❖ Menu indywidualne (wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, lekkostrawne): tak/nie 

❖ Uwagi: bezpłatne udostępnienie pokoju; kącik dziecięcy umieszczony w okolicy 

przyjęcia; w jednej sali danego terminu może odbyć się kilka przyjęć 

okolicznościowych; muzyka restauracyjna w tle – brak zabawy tanecznej; brak 

możliwości gry na instrumentach 

 

Usługodawca zobowiązuje się w ramach ustalonej ceny do:  

❖ zapewnienia aranżacji stołów: stoły nakryte obrusami wraz z serwetami, świecami 

oraz naturalnymi kwiatami,  

❖ przygotowania i podania potraw wg załączonego menu, 

❖ zapewnienia obsługi kelnerskiej i kucharskiej. 

 

 

 

 

 

Usługodawca zobowiązuje się wykonać  

usługę rzetelnie oraz zgodnie  

z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Agnieszka Sobczyńska 

manager 


