
 
 
 
 

 Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu trzy 
propozycje menu. Każde menu można dowolnie modyfikować. 

 

 
 

PROPOZYCJA 1* 
KOSZT: 

 100zł/osoba) 
 

 Zupa rosół z makaronem 
 Dania główne podawane na półmiskach  

(3 rodzaje, 2 na osobę) 
polędwiczki w sosie koperkowym, Kotlet schabowy z 
pieczarkami,  

 Kotlet devolaile 
 Dodatki 

ziemniaki oprószone koperkiem   
krokiety ziemniaczane 
bukiet surówek (3 rodzaje) 
warzywa gotowane 

 Deser: 
Patera ciast: 3 rodzaje (2 porcje na osobę) 

 Napoje: kawa, herbata 

 Napoje owocowe, woda mineralna 
 

 
 
 

*Czas trwania przyjęcia do 4h. 

 

 

 

 

 

 

Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb. 

Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny). 

 



 

 

 
PROPOZYCJA 2* 

KOSZT: 
 130zł/osoba) 

 
 Zupa rosół z makaronem 
 Dania główne podawane na półmiskach (4 rodzaje, 3 na 

osobę) 
Pieczeń z karkówki w sosie własnym, Kotlet devolaile, kotlet 
schabowy z pieczarkami, Polędwiczki w sosie koperkowym 

 Dodatki 

ziemniaki oprószone koperkiem   
frytki 
bukiet surówek (3 rodzaje) 
kapusta zasmażana 

 Deser: 

Patera ciast: 3 rodzaje (2 porcje na osobę) 
 Napoje: kawa, herbata 
 Napoje owocowe, woda mineralna 

 ZIMNE PRZEKĄSKI: 
Kolorowe galaretki drobiowe 
Półmisek wędlin  
łosoś wędzony, łosoś w cykorii 
Sałatka warzywna 
Pieczywo, masło 

 
 

 

 

 

 

*Czas trwania przyjęcia do 5h. 

 

Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb. 

Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny). 

 

 

 



PROPOZYCJA 3 
KOSZT: 

 160zł/osoba  
 

 Zupa rosół z makaronem 

 Dania główne podawane na półmiskach  
(4 rodzaje, 3 na osobę) 
Polędwiczki w sosie kurkowym, Kotlet devolaile z masełkiem i 
pietruszką, kotlet schabowy z pieczarkami, zrazy wołowe w sosie 
prowansalskim 

 Dodatki 
ziemniaki oprószone koperkiem   
frytki 
bukiet surówek (3 rodzaje) 
kapusta zasmażana 

 Deser: 
Patera ciast: 3 rodzaje ciasta (2 porcje na osobę) 

 Napoje: kawa, herbata 

 Napoje owocowe, kompot, woda mineralna 
 ZIMNE PRZEKĄSKI: 

Kolorowe galaretki drobiowe 
Półmisek wędlin i mięs pieczonych 
Tortilla z kurczakiem 
Łosoś wędzony 
Sałatka grecka 
Pieczywo, masło 
GORĄCA KOLACJA  
Udka faszerowane zawijane z boczkiem  
Barszcz z pasztecikiem 

 

 

Powyższe menu jest tylko propozycją. Można je dowolnie modyfikować wg Państwa gustu i potrzeb. 

Istnieje możliwość podania większej ilości dań za dodatkową opłatą (do indywidualnej wyceny). 

 

 

 
 

 

 



ATRAKCJE DODATKOWE: 

Fontanna czekoladowa 

 

Czekolada lejąca się strumieniami? To spełnienie marzeń niejednego łasucha. U nas to 

możliwe. Fontanna potrafi zachwycić wyglądem, aksamitnym smakiem płynącej ciepłej 

czekolady oraz aromatem świeżych owoców, pianek czy rurek zatapianych w kaskadach 

płynącej ciepłej czekolady. Mogą Państwo zadbać o swoich Gości.  

Animacje dla dzieci 

 
Nasze profesjonalne animatorki rozweselą każde dziecko uczestniczące w zabawie. Wspólne 

tańce, zabawy czy zdjęcia będą doskonałą frajdą dla najmłodszych jak i starszych dzieci. 

Dekoracje balonowe 

 
Na specjalne życzenie wykonamy dekorację z balonów wg indywidualnego zamówienia. 

Rezerwacja: 
536 350 414 

rewa@okulski.eu 
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