Oferta obsługi Spotkania Wigilijnego w formie cateringu
z Restauracji Hotelu Stara Gorzelnia w Licheniu Starym
W cenie proponowanego menu:






Przygotowanie potraw
Zapakowanie w odpowiednie naczynia termoochronne na czas przewozu
Dowóz we wskazane miejsce do 30 km od Lichenia dla zamówienia minimum 1000 zł
Nielimitowane zamówienia przy samodzielnym odbiorze potraw przez zamawiającego
Wieloletnie doświadczenie kucharzy oraz prawdziwie tradycyjne smaki

MENU WERSJA – 59 zł / osoba
ZUPA
Barszcz postny serwowany z krokietem z pieczarkami
DANIA CIEPŁE 3 por. / osoba
Karp złocisty
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi Ruskie obsmażane
DODATKI :
Mix sałat z winegretem i pestkami słonecznika
Ziemniaki opiekane
ZIMNE ZAKĄSKI 4 por. / osoba
Kluski z makiem
Śledź w oleju
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Pieczywo, masło
CIASTA ŚWIĄTECZNE - 100 gr. / osoba

MENU WERSJA – 79 zł / osoba
ZUPA
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
DANIA CIEPŁE 3,5 por. / osoba
Karp złocisty smażony
Filet z karmazyna panierowany
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi Ruskie obsmażane
Łazanki z kapustą i grzybami
DODATKI :
Bukiet surówek
Ziemniaki opiekane
Kapusta z grochem
ZIMNE ZAKĄSKI 5 por. / osoba
Kluski z makiem
Śledź w śmietanie
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Roladka z łososia wędzonego
Pieczywo, masło
CIASTA ŚWIĄTECZNE - 150 gr. / osoba

MENU WERSJA – 89 zł / osoba
ZUPA
Barszcz postny serwowany z uszkami domowymi
DANIA CIEPŁE 4 por. / osoba
Filet z dorsza panierowany i pieczony
Karp złocisty
Pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z serem, pierogi ruskie
Gołąbki z kaszy gryczanej kraszone masłem i grzybami
DODATKI :
Kapusta z grochem
Ziemniaki opiekane
Bukiet surówek
ZIMNE ZAKĄSKI 6 por. / osoba
Pstrąg lekko duszony pod glazurą z galaretki
Smażone ryby w domowej zalewie octowej
Kluski z makiem
Śledzie w dwóch postaciach
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Roladka z łososia wędzonego
Pieczywo, masło
CIASTA ŚWIĄTECZNE - 150 gr. / osoba

Zapraszamy do ułożenia z nami Waszego menu spotkania wigilijnego.
Oferta cateringu ważna dla jednorazowego zamówienia minimum 1000 zł - dowóz bezpłatny.
Zapraszamy też do organizacji spotkania we wnętrzach naszej Restauracji lub sali bankietowej.
Przy okazji spotkania wigilijnego u nas - zachęcamy do zamówienia warsztatów pieczenia domowych
ciast świątecznych: makowca, sernika, szarlotki.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Managerem Hotelu.

ZAMÓWIENIA NA DANIA WIGILIJNE przyjmujemy do 16.00 w dniu 20.12.2016 tel. 632
707 382
Hotel Stara Gorzelnia, DPI Sp. z o.o. ul. Klasztorna 1 62-563 Licheń Stary NIP: 665-25-69-433 REGON: 311501402
Numer Konta: PKO BP S.A. 82 1020 2746 0000 3502 0076 0322
www.staragorzelnia.pl
e-mail : recepcja@staragorzelnia.pl
znajdź nas na FB Tel. : 632 707 380 Fax. : 632 707 381

