Drogi Kliencie,
poniżej znajdują się trzy pakiety serwowanego przez nas MENU, które możesz opcjonalnie
poszerzyć o wskazane niżej dodatki. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami i
zapraszamy serdecznie do składania rezerwacji
*minimalny koszt składanego zamówienia, to 3000 zł (zadatek od 500zł)
*wszystkie dania wydawane są bufetowo, tj. do podgrzewaczy, płyta zimna oraz słodkości również
serwowane są na szwedzki stół
*używamy zastawy plastikowej (wyjątek stanowią szklanki/kieliszki szklane do alkoholu podawane na
życzenie)

Menu nr 1 (polecane na imprezy 18-stkowe)
Zupa:
Żurek z kiełbasą i jajkiem albo Rosół
Danie główne:
Mix mięs grillowych (kiełbasa, karkówka, kaszanka)
Ziemniaki pieczone
Pomidory z dymką
Mix sałat z ogórkiem zielonym w śmietanie
Bigos
Smalec swojski
Ogórki kwaszone
Pieczywo, ketchup, musztarda

Płyta zimna:
Deska serów
Deska wędlin
Jajka w majonezie
Tortilla z kurczakiem
Tortilla z szynką
Nuggetsy z kurczaka z sosem czosnkowym
Koreczki (oliwka, kabanos, papryka czerwona, ser żółty, ogórek), (salami, mozzarella,
papryka, pomidorki koktajlowe, bazylia)
Paluszki, precelki
Nachosy z salsą pomidorową i guacamole
Kawa, herbata z dodatkami
Szarlotka
Cena: 80 zł/os
Menu nr 2 (polecane na imprezy urodzinowe 18+ )
Zupa I
Żurek z kiełbasą i jajkiem
Danie główne:
Mix mięs grillowych (kiełbasa, karkówka, kaszanka)
Ziemniaki pieczone
Pomidory z dymką
Mix sałat z ogórkiem zielonym w śmietanie
Bigos
Smalec swojski
Ogórki kwaszone
Pieczywo, ketchup, musztarda

Płyta zimna:
Deska serów
Deska wędlin/mięs pieczonych podawane z chrzanem i ćwikłą
Jajka w majonezie
Tortilla z kurczakiem
Tortilla z szynką
Nuggetsy z kurczaka z sosem czosnkowym
Koreczki (oliwka, kabanos, papryka czerwona, ser żółty, ogórek), (salami, mozzarella,
papryka, pomidorki koktajlowe, bazylia)
Śledzik w oleju
Śledzik w śmietanie
Pasztet pieczony podawany z żurawiną
Zupa II
Strogonow
Na słodko
Szarlotka, sernik
Napoje
Kawa, herbata z dodatkami, woda niegazowana z cytryną
Cena: 100 zł/os

Menu 3 (dwa dania główne)
Zupa I
Żurek z kiełbasą i jajkiem albo rosół
Danie główne:
Mix mięs grillowych (kiełbasa, karkówka, kaszanka)
Ziemniaki pieczone
Pomidory z dymką
Mix sałat z ogórkiem zielonym w śmietanie
Bigos
Smalec swojski
Ogórki kwaszone
Pieczywo, ketchup, musztarda
Płyta zimna:
Deska serów
Deska wędlin/mięs pieczonych podawane z chrzanem i ćwikłą
Jajka w majonezie
Tortilla z kurczakiem
Tortilla z szynką
Nuggetsy z kurczaka z sosem czosnkowym
Koreczki (oliwka, kabanos, papryka czerwona, ser żółty, ogórek), (salami, mozzarella,
papryka, pomidorki koktajlowe, bazylia)
Śledzik w oleju
Śledzik w śmietanie
Pasztet pieczony podawany z żurawiną
Danie II
Barszcz czerwony
Mix pierogów z kapustą, mięsem, szpinakiem

Na słodko
Szarlotka, sernik
Napoje
Kawa, herbata z dodatkami, woda niegazowana z cytryną
Cena: 120 zł/os
MOŻESZ POSZERZYĆ WYBRANE MENU O NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
Dodatki do mix mięs grillowych:
Szaszłyki warzywne z grilla – 10 zł/os
Skrzydełka kurczaka lub pałki kurczaka w marynacie – 6 zł/os
Boczek – 5 zł/os
Golonka – 7 zł/os
Żeberka – 6 zł/os
Dodatkowe zupy:
Strogonow – 10 zł/os
Rosół – 10 zł/os
Flaki – 10 zł/os
Dodatki do płyty zimnej:
Słupki warzyw (ogórek, marchewka, seler) z dippem jogurtowo-koperkowym - 6 zł os
Tartinki z wędliną, serem, warzywa sezonowe – 6 zł/os
Sałatka caprese – 8zł/os
Sałatka warzywna tradycyjna – 8zł/os
Sałatka gyros – 10 zł/os
Tortilla z łososiem – 8 zł/os

Dodatki na słodko:
Sernik – 5 zł/os
Lody śmietankowo-czekoladowe z owocami i syropem malinowym – 10 zł/os
Czekoladowe brownie – 6zł/os
Napoje i alkohol
Napoje (sok pomarańczowy, jabłkowy, coca-cola, fanta, sprite) :
1L napojów/os – 10zł/os lub opłata 8 zł/os za wniesienie swoich napojów
nielimitowane napoje – 15zł/os
Alkohol
we własnym zakresie – opłata korkowa 10zł/os

Nasze alkohole:
Żubrówka 0,5 L – 40 zł
Wyborowa 0,5 L – 50 zł
Finlandia 0,5 L – 60 zł
Whisky Ballantines 0,5L – 80zł
Piwo królewskie butelkowe – 5 zł
Piwo żywiec butelkowe – 7 zł
Piwo desperados, sommersby (butelkowe) – 10 zł

PAKIETY OPEN BAR (obowiązują dla grup od 20 osób)
Pakiet nr 1 do 4h
Wyborowa
Ballantines
Piwo królewskie butelkowe
CENA : 65zł /os

Pakiet nr 2 do 6h
Wyborowa
Ballantines
Piwo królewskie
CENA : 99zł /os

Serdecznie zapraszamy do składania rezerwacji w naszym biurze
telefonicznie 516 504 016
e-mailowo rezerwacje@mainevent.pl

