PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

W BROWARZE LUBICZ

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
OBIAD SERWOWANY
KRAKOWSKI – 52,90 zł
Rosół drobiowy z makaronem
Kieszonka z kurczaka faszerowana pomidorami i mozzarellą z opiekanymi ziemniakami i brokułem

BROWARNY – 90,90 zł
Krem pomidorowy z grzankami
Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami puree i kapustą zasmażaną
Domowa szarlotka

MIESZCZAŃSKI - 122,90 zł
Żurek na maślance z jajkiem i kiełbasą
Polędwiczki wieprzowe z serkiem górskim, ziemniakami opiekanymi i fasolką szparagową
Sernik krakowski z wiśniami

ZIMNE PRZEKĄSKI WSTAWIONE NA STÓŁ
LUBICZ – 57,50zł
Półmisek wędlin i serów
Sałatka grecka
Pieczywo, masło

STRZELECKA – 80,90 zł
Półmisek wędlin i serów
Śledzie na kilka sposobów
Sałatka grecka
Galaretki drobiowe

PAKIET Z NAPOJAMI – 37,50 zł
Woda gazowana i niegazowana - nielimitowana
Soki owocowe (0,2 l/os.)
Napoje gazowane (0,2 l/os.)
Kawa lub herbata - nielimitowana

PAKIET Z NAPOJAMI do 3 godzin (bez ograniczeń) – 81,50 zł
Woda gazowana i niegazowana
Soki owocowe
Napoje gazowane
Kawa lub herbata

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
MENU DO WYBORU

197,90 ZŁ
PRZEKĄSKI NA STOLE

Rolmopsy z marynowaną papryką i ogórkiem konserwowym
Sałatka nicejska
Deska serów
Deska wędlin
Świeży ogórek z hummusem
Tartinki z pastą jajeczną, wiejską i na ostro
Marynaty
Pieczywo, masło

OBIAD SERWOWANY
do wyboru na tydzień przed przyjęciem
ZUPA
Zupa pomidorowa z lanym ciastem
lub
Krem gruszkowo- pietruszkowy
lub
Krem szpinakowy z serem feta
lub
Tradycyjny rosół z makaronem
lub
Majerankowy barszcz czerwony z uszkami

Danie Główne
Sandacz z czarnuszką na szpinakowym puree z julienne warzywnym
lub
Polędwiczki wieprzowe z prażoną kaszą jaglaną, brokułem i sosem grzybowym
lub
Policzki wołowe duszone w czerwonym winie ze słodem piwnym i marynowaną czerwoną papryką
lub
Filet z kurczaka faszerowany pomidorami i mozzarellą podawany z ziemniakami opiekanymi, brokułami
i sosem kremowym

Deser
Budyniowe babeczki z owocami
Ciasto jogurtowe
Szarlotka

PAKIET Z NAPOJAMI – 37,50 zł
Woda gazowana i niegazowana - nielimitowana Soki owocowe (0,2 l/os.)
Napoje gazowane (0,2 l/os.)
Kawa lub herbata - nielimitowane

PAKIET Z NAPOJAMI do 3 godzin (bez ograniczeń) – 81,50 zł
Woda gazowana i niegazowana
Soki owocowe
Napoje gazowane
Kawa lub herbata

Podane ceny brutto za osobę.

Kontakt:

Karolina Woszczyna-Turek
Event Manager
tel. kom. +48 786 116 085
e-mail: karolina.woszczyna@browar-lubicz.com.pl

