
O F E R T A 2 0 2 3
L O K A L N A W Y S P I E

Imprezy okolicznościowe , urodziny , komunie, chrzciny, 
babyshower, inauguracje, konsolacje



GARDEN 
PARTY NA WYSPIE

Drogi Gościu, poniżej znajdują się trzy pakiety serwowanego przez nas menu, 
które możesz opcjonalnie poszerzyć o wskazane niżej dodatki.

*minimalny koszt składanego zamówienia, to 30 osób dorosłych (zadatek od 
500zł). Dzieci do 7 r. ż -50% ceny.

*wszystkie dania wydawane są bufetowo, jeśli chcą Państwo dania w stoły +10 
zł/ pozycja.

*używamy zastawy plastikowej (wyjątek stanowią szklanki/kieliszki szklane do 
alkoholu podawane na życzenie) 

*Rezerwacja obejmuje 7 godzin, każda kolejna rozpoczęta godzina +300 zł.

Lokal wyposażony jest w nagłośnienie, rzutnik, ekran oraz telewizor. W okresie
jesienno-zimowym włączamy klimatyczne nagrzewnice. Kamienny grill oraz

miejsce na ognisko w zielonym otoczeniu na wyłączność.



MENU 

Przystawki
(cztery pozycje do wyboru, każda dodatkowa pozycja + 10 zł/os)

1. Nuggetsy z dipem czosnkowym

2. Sałatka grecka

3. Sałatka z wędzonym kurczakiem

4. Sałatka noodle

5. Tortilla z kurczakiem

6. Tortilla z łososiem

7. Jajka faszerowane kremem z łososia

8. Śledź w śmietanie

9. Śledź w oleju

10. Deska wędlin i mięs pieczonych

Grill

Mix mięs grillowych (kiełbasa, karkówka, kaszanka) 
Ziemniaki pieczone 
Mix sałat z ogórkiem zielonym w śmietanie 
Pomidory z dymką w oliwie
Smalec swojski 
Ogórki kwaszone 
Pieczywo 
ketchup, musztarda

Zupa
(jedna do wyboru)

1. Rosół z lubczykiem i makaronem

2. Żurek staropolski z jajkiem i kiełbaską

3. Gazpacho (vege )

4. Krem z białych warzyw / dyni / pomidorów (vege)

120 zł/os

Dodatki

Kawa parzona, herbata z dodatkami, 
napoje gazowanie, napoje niegazowane 
bez limitu





DODATKI DO MENU

Danie I 
+30 zł/os

Wybierz danie i dodatki

1.  Filet z piersi kurczaka

2.  Devolai (z masłem lub z mozzarellą)

3.  Kotlet schabowy

4.  Karkówka w sosie sezonowym (grzybowy, pieczarkowy, koperkowy, śmietanowy itp.)

Dodatki I: ziemniaki puree, ziemniaki pieczone łódeczki, frytki, kasza gryczana, ryż biały 

długoziarnisty, kopytka, kluski śląskie

Dodatki II: bukiet surówek, mizeria z koprem, kapusta zasmażana, buraczki na gorąco, 

sałata maślana ze śmietaną, surówka z czerwonej kapusty

Danie II
+40 zł/os

Wybierz danie 

1. Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym, kopytka, bukiet surówek

2. Kieszonka schabowa z puree z selera, łódeczki ziemniaków, surówka

3. Farfalle z warzywami na oliwie truflowej (danie makaronowe vege)

Słodki bufet
+20 zł/os

- sernik
- szarlotka
- brownie
- sernik z galaretką i owocami

Patera owoców sezonowych +170 zł

Dodatki do grilla
(15zł/os)

Szaszłyki warzywne z grilla 
Skrzydełka kurczaka 
udka kurczaka w marynacie 
Boczek 
Żeberka w miodzie i tymianku

Zupa II
+25 zł/os

1. Strogonow
2. Barszcz czerwony z krokietem 
(z kapustą i grzybami lub z mięsem)
3. Flaki





Jak zamawiać

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszą
ofertą. Dokładamy wszelkich starań aby zamówienia były 
przygotowywane z najwyższą starannością.

Jeśli wybrali Państwo dodatki do głównego menu, prosimy o 
podanie godzin o jakich możemy je serwować.

Na Państwa prośbę rozpalamy ognisko, część kiełbasek mogą 
grillować Goście. Prosimy o wcześniejszą informację na ten 
temat. 





ALKOHOLE & SOFT

WÓDKA 0,5 l
Żubrówka 50 zł
B. Bocian 60 zł
Wyborowa 60 zł
Bols 60 zł
Finlandia 80 zł

PIWO 
Królewskie 7 zł
Żywiec 10 zł
Regionalne sezonowe 15 zł
Desperados 15 zł
Sommersby 15 zł
Lech 0,5l 15 zł
Lech Free 0% 10 zł

NAPOJE
(sok pomarańczowy, jabłkowy, coca-

cola, fanta, sprite) 
1L napojów/os –10zł /os

nielimitowane napoje –15zł /os

WHISKY 0,5l

Ballantines 130 zł
Grant’s 100 zł
Jack Daniels 120 zł



DODATKI DO IMPREZ

Profesjonalna oprawa muzyczno-oświetleniowa z atrakcjami; ciężki
dym, lasery. Najlepsze imprezy to najlepsza muzyka, zadbaj o to, a 

Goście będą jeszcze długo wspominać ten wieczór.

• DJ 6 h 800 zł

• DJ 6 h + 2 h konkurs karaoke 1500 zł



REZERWACJA

Serdecznie zapraszamy do składania rezerwacji

Tel. 516 504 016 
e-mail: rezerwacje@mainevent.pl


