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PRZYJĘCIE CHRZCIN u Tiffany`ego 2018 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 kluseczkami bazyliowymi 

lub 

Francuski krem cebulowy z ziołowymi grzankami 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kieszeń drobiowa na sosie z kolorowego pieprzu wraz z purée ziemniaczanym oraz duetem surówek 

lub 

Wieżyczki z indyka na sosie kremowym  

z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 

lub 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i marynowanym ogórkiem na sosie rumianym  

z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

lub 

Schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz duetem surówek 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Raffaello) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki szpinakowe 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Babeczki faszerowane 

Wybór pieczywa 
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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 kluseczkami bazyliowymi 

lub 

Francuski krem cebulowy z ziołowymi grzankami 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Kieszeń drobiowa na sosie z kolorowego pieprzu wraz z purée ziemniaczanym oraz duetem surówek 

lub 

Wieżyczki z indyka na sosie kremowym  

z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 

lub 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i marynowanym ogórkiem na sosie rumianym  

z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

lub 

Schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz duetem surówek 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Raffaello) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki szpinakowe 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Babeczki faszerowane 

Wybór pieczywa 
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Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem 

lub 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 

 

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 schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym  

wraz z purée ziemniaczanym i duetem surówek 

lub 

Wieżyczka z indyka oraz schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym 

wraz z purée ziemniaczanym i duetem surówek 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Raffaello) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki szpinakowe 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Babeczki faszerowane 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem 

lub 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 

 

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: 145 zł/osoba 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 

Bulion wołowo-drobiowy wraz z uszkami z gęsiną 

lub 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 

 

Danie główne 

Sakiewka Kasztelańska z runem leśnym na sosie tymiankowym  

w kompozycji kopytek o aromacie ziół oraz bukietu sałat z vinaigrette 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Tiramisu 

lub 

Panna Cotta 

lub 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Raffaello) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Zimna płyta 

Półmisek wędlin i mięs pieczystych 

Duet koreczków śledziowych 

Roladki szpinakowe 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Babeczki faszerowane 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Boeuf Strogonow 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 

https://aniastarmach.pl/przepis/boeuf-stroganow/
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Menu dziecięce 

cena: 70 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne  

Nuggets z frytkami, ketchupem oraz surówką z marchewki 

 

Deser (jedna opcja do wyboru) 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

lub 

Tort (Czarny Las, Tiramisu, Raffaello) 
 

Wybór ciast oraz porcjowanych owoców (eksponowany na paterach) 

 

Kolacja 

Naleśniki z serem na czekoladzie  

 

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 
 

Mus z łososia 

cena: 20 zł/osoba 

 

 

Tort 

Czarny Las, Tiramisu, Raffaello 

cena: 70 zł/kg 

 

Pakiet deserowy 

Paczka z ciastem 

cena: 20 zł/650g 

 

 

Pakiet alkoholowy 

Wódka Wyborowa 

cena: 35 zł/0,5l 
 

Wódka Finlandia 

cena: 40 zł/0,5l 
 

Wino Sol de Chile (wytrawne, półsłodkie) 

cena: 45 zł/0,75l 
 

Cooler z lodem 

cena: 15 zł/szt. 
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❖ Charakterystyka uczestników: 

❖ Termin spotkania: 2018 r.; godz.  

❖ Charakterystyka spotkania: przyjęcie chrzcin 

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

przyjęcia; w jednej sali danego terminu może odbyć się więcej niż jedno przyjęcie 

okolicznościowe 

 

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 


