OFERTA STUDNIÓWKOWA

menu - wersja 1
Lampka wina musującego
SPRAWDZONE
Zupa
krem z warzyw z grzankami
Drugie danie
sakiewki z polędwiczek nadziane borowikami i gorgonzolą podane z sosem pieprzowym,
mix sałat z sosem vinegret, pieczone warzywa
Zakąski (3 zakąski/osobę – do wyboru z listy poniżej)
ptysie nadziewane pasztetem z gęsi
schab pieczony z owocami i bekonem
rolady z piersi kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami, oliwkami i mozarellą
tortille z kurczakiem i zimnymi dipami
tortille z tuńczykiem
jajka faszerowane pastą z wędzonej ryby
pieczony pstrąg na sosie remoulade
deski swojskich wędlin i pieczonych mięs z oliwkami,
deski serowe z winogronami, melonem i ananasem
satatki koktajlowe (2 rodzaje) – z grillowanym kurczakiem i vegańska z mango
Pieczywo, masło oraz zimne sosy podajemy gratis
Danie gorące w nocy
forszmak drobiowy podany w kokilkach z paluchem chlebowym
Napoje zimne BEZ OGRANICZEŃ
Napoje gorące BEZ OGRANICZEŃ
Koszt – cena za jedną osobę:
W soboty: 130 zł brutto
Ponadto cena zawiera: wynajem sali, fachową obsługę kelnerską, ochronę, opłatę za
szatnię oraz toalety. Lokal jest doskonale zabezpieczony przeciwpożarowo.
Dla min. 100 osób DJ gratis
Powyżej 300 osób nauczyciele (do 30 osób) bawią się ZA DARMO.
Ceny zawierają podatek VAT (8%)

RÓŻA WIATRÓW RESTAURACJA
Gdynia Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II 2, 58 620 06 48, 516 028 108,
www.rozawiatrow.com.pl, restauracja@rozawiatrow.com.pl

OFERTA STUDNIÓWKOWA

menu - wersja 2
Lampka wina musującego

SPRAWDZONE

Zupa
krem z pomidorów ze świeżą bazylią i parmezanem
Drugie danie
pieczona pierś indycza muśnięta leśnym sosem podana na pieczonych
ziemniakach z modrą kapustą i mixem sałat z sosem vinegret
Zakąski (3 zakąski/osobę – do wyboru z listy poniżej)
ptysie nadziewane pasztetem z gęsi
schab pieczony z owocami i bekonem
rolady z piersi kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami, oliwkami i mozarellą
tortille z kurczakiem i zimnymi dipami
tortille z tuńczykiem
jajka faszerowane pastą z wędzonej ryby
pieczony pstrąg na sosie remoulade
deski swojskich wędlin i pieczonych mięs z oliwkami,
deski serowe z winogronami, melonem i ananasem
satatki koktajlowe (2 rodzaje) – z grillowanym kurczakiem i vegańska z mango
Pieczywo, masło oraz zimne sosy podajemy gratis
Danie gorące w nocy - bogracz z polędwiczek podany w kokilkach z francuskimi
kluseczkami i kremem tureckim
Napoje zimne BEZ OGRANICZEŃ
Napoje gorące BEZ OGRANICZEŃ
Koszt – cena za jedną osobę:
W soboty: 130 zł brutto
Ponadto cena zawiera: wynajem sali, fachową obsługę kelnerską, ochronę, opłatę za
szatnię oraz toalety. Lokal jest doskonale zabezpieczony przeciwpożarowo.
Dla min. 100 osób DJ gratis
Powyżej 300 osób nauczyciele (do 30 osób) bawią się ZA DARMO.
Ceny zawierają podatek VAT (8%)

RÓŻA WIATRÓW RESTAURACJA
Gdynia Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II 2, 58 620 06 48, 516 028 108,
www.rozawiatrow.com.pl, restauracja@rozawiatrow.com.pl

