
Klient:

Data:

Miejsce: BUSINESS GARDEN

Ilość Gości: minimum 35 WPISZ LICZBĘ GOŚCI

Godziny ………….
FORMUŁA: kolacja serwowana lub szwedzki stół

Napoje
Nazwa Ilość Cena netto Wartość netto

Soki owocowe karafka 1l 12,00 zł                            -  zł                        

Woda niegazowa z miętą karafka 1l 10,00 zł                            -  zł                        

Bufet kawowo herbaciany os 3,00 zł                              -  zł                        

Kompot wigilijny karafka 1l 15,00 zł                            -  zł                        

Wino białe lub czerwone butelka butelka 45,00 zł                            -  zł                        

Wino białe lub czerwone karafka 1l 45,00 zł                            -  zł                        

Inne alkohole ustalamy indywidualnie -  zł                        

Przekąski w postaci fingerfood
Gotowany pstrąg z musem chrzanowym 9,00 zł                              -  zł                        

Grillowana pierś kacza z konfiturą z czerwonej cebuli 8,00 zł                              -  zł                        

Pulpeciki drobiowe z piernikiem i żurawiną 7,00 zł                              -  zł                        

Rostbef z musem z wątróbek na koniaku 9,00 zł                              -  zł                        

Pasztet pieczony z sosem cumberland 7,00 zł                              -  zł                        

Ciasto francuskie z szynką dojrzewającą i camembertem 9,00 zł                              -  zł                        

Ciasto fancuskie z serem pleśniowym i gruszką 9,00 zł                              -  zł                        

Łosoś gravlax 9,00 zł                              -  zł                        

Tatar ze śledzia 8,00 zł                              -  zł                        

Pulpeciki z surimi w sezamie 8,00 zł                              -  zł                        

Sałatka z cykorii, radachhio, buraka i koziego sera (na cykorii) 2 łódeczki 7,00 zł                              -  zł                        



Śledź z cebulą, marnowanymi grzybami i ogórkiem kiszonym  w oleju 

rydzowym
11,00 zł                            -  zł                        

Śledź w śmietanie 7,00 zł                              -  zł                        

Ryba po grecku 7,50 zł                              -  zł                        

Sałatka jarzynowa tradycyjna na pumperniklu 5,00 zł                              -  zł                        

Zupy
Nazwa Ilość Cena Wartość 

Zupa grzybowa z łazankami 350 ml 7,00 zł                              -  zł                        

Zupa rybna 350 ml 7,00 zł                              -  zł                        

Barszcz z uszkami 350 ml 6,00 zł                              -  zł                        

Dania główne serwowane w bemarach
Nazwa Ilość Cena netto Wartość netto

Filet z karpia smazony na masełku i duszony z cebulką 150g 17,00 zł                            -  zł                        

Pstrąg pieczony faszerowany kurkami 150g 22,00 zł                            -  zł                        

Sandacz po polsku 150g 19,00 zł                            -  zł                        

Grillowany filet z łososia z kremowym sosem cytrynowym 150g 21,00 zł                            -  zł                        

Pierogi z kapustą i grzybami   10 szt. 10,00 zł                            -  zł                        

Pierogi ruskie    10 szt. 10,00 zł                            -  zł                        

Karczek wieprzowy pieczony w sosie własnym z kolendrą 150g 12,00 zł                            -  zł                        

Schab ze śliwką 150g 13,00 zł                            -  zł                        

Staropolski zraz wołowy 150g 16,00 zł                            -  zł                        

Ćwiartka pieczonej kaczki 16,00 zł                            -  zł                        

Polędwiczka wieprzowa ze śliwkami i rozmarynem 150g 15,00 zł                            -  zł                        

Dodatki
Nazwa Ilość Cena netto Wartość netto

Ziemniaki 3,00 zł                              -  zł                        

Kopytka 3,00 zł                              -  zł                        

Pyzy drożdżowe 2 szt 3,00 zł                              -  zł                        

Kapusta z grzybami 5,00 zł                              -  zł                        

Buraczki zasmażane 4,50 zł                              -  zł                        

Gotowane warzywa 4,00 zł                              -  zł                        

Kapusta z grochem 4,50 zł                              -  zł                        



Sos pieczeniowy 3,00 zł                              -  zł                        

Sos grzybowy 3,00 zł                              -  zł                        

Pieczywo domowe - różne rodzaje 3,00 zł                              -  zł                        

Desery
Makowiec 10,00 zł                         -  zł                      

Sernik 10,00 zł                         -  zł                      

Sernik porcja bankietowa 5,00 zł                           -  zł                      

Jabłecznik 10,00 zł                         -  zł                      

Jabłecznik porcja bankietowa 5,00 zł                           -  zł                      

Piernik przekladany powidłami 10,00 zł                         -  zł                      

Piernik przekladany powidłami porcja bankietowa 5,00 zł                           -  zł                      

Makiełki 8,00 zł                           -  zł                      

Śliwki z cynamonem pod kruszonką 8,00 zł                           -  zł                      

PODSUMOWANIE:

CAŁKOWITY KOSZT POWYŻSZEJ OFERTY WYNOSI netto -  zł                

-  zł                        


