Oferta Chrzcin

Serdecznie zapraszamy do
Gościńca Zacisze w
Chmielnie
Nowej Sali bankietowej z francuskimi sufitami,
nowoczesnym oświetleniem i wielkimi,
kryształowymi żyrandolami oraz profesjonalnym
nagłośnieniem równomiernie rozłożonym.
Informujemy również, że jest możliwość
wypożyczenia sprzętu multimedialnego (rzutnik, ekran).

MENU –Impreza okolicznościowa
(chrzciny lub urodziny)
Początek:

Rosół z kury z makaronem
Obiad:
Potrawka z kurczaka - kurczak gotowany, podawany z ryżem i białym sosem
(dodatkowo rodzynki i agrest)
Mięsa
De Voile – nadzienie masło+pietruszka;
Karkówka zapiekana z cebulką ;
Kurczak pieczony – faszerowany mięsem mielonym i pieczarkami
Kasztany - pierś kurczaka faszerowana boczkiem, papryką, cebulką
Ziemniaki i sosy
Ziemniaki gotowane z koprem;
Sos ciemny i biały na ciepło
Surówki
Surówka Colesław
Selerowa Fantazja
Ciasta, desery, owoce:
Kawa i herbata podawane podczas imprezy bez ograniczeń.
Kolacja:
Barszcz czysty
Schab drobiowy z pieczarkami zapiekany pod pierzyną serową
Kapelusz pieczarki nadziewany mięsem wieprzowym zapiekany z jajkiem
Koszyczki z ciasta francuskiego z kapustą i grzybami
Szaszłyki z kurczakiem, boczkiem wiejskim, papryką i cebulą
Sałatka gyros;
Sałatka Tuńczykowa Poezja
Pieczywo, Masło.

Łączny koszt imprezy okolicznościowej wynosi 98 zł/os.
Dzieci 0-3 lat gratis (siedzące na kolanach), 3-6 lat rabat 50%
W cenie menu
Obsługa kelnerska
Koszt wynajęcia Sali wraz z profesjonalnymi mediami, akustyką i
nastrojowym oświetleniem
Parking dla wszystkich gości
Długie, białe skirtingi/falbany do stołów
Delikatny wystrój stołów: biały obrus, wysokie, kryształowe i eleganckie
świeczniki, dekoracyjne serwetki, organza, delikatna dekoracja ze świeżych
kwiatów
Kawa i herbata

Dodatkowo płatne dla zainteresowanych

Ciasta domowej roboty – 9 zł/os
Owoce – 6 zł/os
Torty domowej roboty – 40zł/kg
Profesjonalny sprzęt multimedialny (ekran, rzutnik) – 250zł
Napoje gazowane i soki niegazowane – 10zł/os
Stół szwedzki z nietypowymi i eleganckimi deserami >40 porcji 5 zł/os <40
porcji 7zł/os
Stół wiejski – cena uzależniona od ilości osób oraz ilości wyrobów
Indyk pieczony z sosem.
Udziec wieprzowy z sosem lub Dzik pieczony , Węgorz wędzony
*Oferta przeznaczona jest dla min 25 pełnych porcji
Czas trwania uroczystości ok. 5 godz
Jednocześnie informujemy, że menu może być przez Państwa dowolnie zmienione,
wówczas oferta zostanie ponownie wyceniona.

Serdecznie zapraszamy
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