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PÓŁMETEK u Tiffany`ego 2020 r. 
 

Menu 
cena: 110 zł/osoba* 

   cena: 115 zł/osoba**† 

  cena: 120 zł/osoba*** 

 

Oferta obejmuje: 
 przystawkę, danie główne, kolację 

 deser, owoce, ciasto, kruche ciasteczka  

 bufet finger food, zakąski słone  

 bufet kawowy bez ograniczeń 

 soki, wodę niegazowaną, napoje 

gazowane bez ograniczeń 

 

 bezpłatne menu dla rodziców 

 obsługę kelnerską 

 media 

 dekorację kwiatową 

 opaski festiwalowe w celu identyfikacji 

uczestników 

 całonocną ochronę 

 wynajem sali do godz. 2:00 
 

  

Przystawka (jedna opcja do wyboru) 

Tortilla z kurczakiem na sosie z suszonego pomidora 

lub 

Mini hamburger na sosie BBQ 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 

zapiekany z mozzarellą wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz surówką z białej kapusty  

lub 

De volaille wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką z kapusty pekińskiej 

lub 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem  

wraz z opiekanymi ziemniakami w ziołach oraz surówką colesław 

lub 

Kotlet schabowy w złocistej panierce  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem oraz surówką z kiszonej kapusty 

 

 

 
*   Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 240 osób z pełnopłatnym menu. 
**† Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 180 osób z pełnopłatnym menu. 
***†Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
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Deser (jedna opcja do wyboru) 

Tiramisu 

lub 

Panna Cotta 

lub 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

 

 

Bufet słodki 

Carpaccio owocowe 

Wybór ciast, kruche ciasteczka 

Bezy, żelki 

 

Zakąski słone 

Chipsy, paluszki, krakersy 

Bufet finger food 

Mini pizzerinki 

Koreczki z mięs pieczystych 

Babeczki z sałatką jarzynową 

Babeczki faszerowane musem z łososia  

Tortilla w dwóch smakach 

Paszteciki z pieczarkami 

Roladki serowe 

Tartinki 
 

 

Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem 

lub 

Żurek staropolski z jajkiem 
 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z pomarańczą  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostając z nadzieją na wzajemnie satysfakcjonującą współpracę  

z poważaniem, 

 

Joanna Dorynek 

specjalista ds. sprzedaży 


