Dzień Dobry. :)
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą restauracją.
Będzie Nam miło jak Państwo skorzystają z Naszej oferty :)
Maksymalna ilość gości na sali to 30 osób-lokal czynny do 21,00.

Nasza Propozycja:
OBIAD
- Rosół z makaronem, Devolay, ziemniaki, zestaw surówek, kompot
Kawa z expresu, herbata, napoje zimne (woda, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, lemoniada)

ZIMNA PŁYTA
- (trzy sałatki, (jarzynowa, z selera i kurczaka, mix sałat z suszonymi pomidorami i serem feta))
półmisek wędlin, deska serów, paszteciki, tortilli (trzy rodzaje) skrzydełka, śledzie, galaretki)

Cena 120 zł
Dodatkowy gorący posiłek 25 zł/osoby
-pieczeń z szynki, kluski śląskie, buraczki
Gorący posiłek 15 zł/osoby:
krokiet z barszczem, bigos staropolski,
lub żurek z kiełbasą.

Przesłana oferta, nie jest jeszcze
rezerwacją wiążącą Państwa.
Oferta i termin obowiązuje 3 dni.
W celu ustalenia dostępności terminu i
jego rezerwacji, oraz omówienia
szczegółów,
zapraszam do kontaktu. ;)

Cena obejmuje: dedykowaną obsługę, uroczyste nakrycie (obrusy, kwiaty, serwetki)
I liczona jest od ilości zarezerwowanych miejsc przy stole. Dzieci nie jedzą tak dużo jak dorośli, więc aby to było
uczciwe wobec Państwa, co zostaje na stole wszystko pakujemy do domu.
A jeśli dzieci nie wymagają krzesła przy stole, to nie ma potrzeby liczyć. Nawet jeśli będą korzystać z dobrodziejstw
stołu :D

Menu nie zawiera ciast, deserów i owoców.
Własny alkohol, doliczamy 15 zł - tzw. "korkowego" od butelki.
Do uroczystości polecamy :)
WINO Z BECZKI:
* białe półwytrawne * białe półsłodkie, * czerwone półwytrawne * czerwone, półsłodkie
20 zł - 0,5 litra (karafka) lub 35 zł - 1 litr (2 karafki)

DESERY:
Jabłecznik na ciepło z lodami waniliowymi, polewą czekoladową i bitą śmietaną cena 18 zł
Puchar lodowy (3 gałki lodów, bita śmietana, polewa,) -15 zł
Istnieje możliwość wynajęcia SALI BILARDOWEJ*, w cenie 25 zł / h
Do dyspozycji są rzutki na monety i stół bilardowy z akcesoriami (kije, bile, kreda, trójkąt)
* gra na stole bilardowym wyłącznie dla osób pełnoletnich

Zapraszamy do kontaktu ;) tel. 12 272 39 89

