
Przyjęcie urodzinowe dla młodzieży do 8 godzin 

STARA KARCZMA   ul. Traugutta 48 
tel. (55) 235-05-05,  kom. 668-504-999 

www.starakarczma.elblag.pl 

 

Propozycja menu na przyjęcie urodzinowe 18-tka w godz. 1900 - 300 

- propozycje menu dla młodzieży – 
  

Propozycja 1 
 

Danie główne serwowane indywidualnie lub na półmiskach 
Mini szaszłyki drobiowe z warzywami 

Nugetsy i frytki z dipami  
 

Zakąski zimne 
Sałatka grecka z fetą i oliwkami na lodowej sałacie 

Babeczki kruche ze słodkimi musami 

Tortille, czyli roladki z kurczakiem, sałatą i pomidorami 

Kotleciki mielone z pieczarką i pomidorkiem (koreczki) 

Chrupiące przekąski takie jak chipsy, orzeszki, paluszki 

Świeże owoce podane na paterach 

 

Dania gorące podane w nocy 

Pizza w 3 smakach   ( ok. godz. 2200) 

Tradycyjny żurek na białej kiełbasie  -  do picia  ( ok. godz. 100) 

 

Napoje i alkohol: 
Sok jabłkowy, pomarańczowy, Coca-cola, Woda z cytryną (1,2 lit./os.) 

Wódka czysta Krupnik 500ml (0,5 lit./ 4 os.) 
 

Koszt:  95 zł/ osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W cenę przyjęcia urodzinowego wliczono koszty związane z wynajęciem sali, przygotowaniem przyjęcia, 
dekoracją stołów, obsługą kelnerską i oprawą muzyczną (udostępnienie sprzętu i ew. nagrań).  
W przypadku wniesienia własnych ciast lub tortu należy doliczyć usługę serwisową w wysokości 2zł/os. 
Kalkulacje są przygotowane dla minimum 15 osób. 
 

Dodatkowe zlecenie takie jak kompozycje z żywych kwiatów lub profesjonalna oprawa muzyczna (DJ) 
pozostawiamy do ustalenia – dodatkowy koszt, nieujęty w kalkulacjach. 



Przyjęcie urodzinowe dla młodzieży do 8 godzin 

STARA KARCZMA   ul. Traugutta 48 
tel. (55) 235-05-05,  kom. 668-504-999 

www.starakarczma.elblag.pl 

 

Propozycja 2 
 

Danie główne 
De Volaille z frytkami i sałatką Colesław 

 

Zakąski zimne 
Wykwintne tartinki rozmaite z serami i wędlinami  

Koreczkowy krokodyl 
Kotleciki mielone z pieczarką i pomidorkiem 

Tortille, czyli roladki z kurczakiem, sałatą i pomidorami 

Bukiet sałat z pomidorkami i prażonym słonecznikiem z vinegretem 
Chrupiące przekąski takie jak chipsy, orzeszki, paluszki  

 

Dania gorące podane w nocy 

Włoska pizza w 3 smakach (ok. godz. 2200) 

Rosół z wiejskiej kury - do picia (ok. godz. 100) 

 

Napoje: 
Sok jabłkowy, pomarańczowy, Coca-cola, woda z cytryną (1,5 lit./os.) 

 

Alkohol: 
Wódka czysta Krupnik 500ml (0,5 lit./ 4 os.) 

Szampan słodki na toast (75ml/os.) 
 

Deser: 
Tort urodzinowy śmietanowo-owocowy lub Ciasta naszego wypieku 

 

Koszt:  110 zł/ osoby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W cenę przyjęcia urodzinowego wliczono koszty związane z wynajęciem sali, przygotowaniem przyjęcia, 
dekoracją stołów, obsługą kelnerską i oprawą muzyczną (udostępnienie sprzętu i ew. nagrań).  
Kalkulacje są przygotowane dla minimum 15 osób. 
 

Dodatkowe zlecenie takie jak kompozycje z żywych kwiatów lub profesjonalna oprawa muzyczna (DJ) 
pozostawiamy do ustalenia – dodatkowy koszt, nieujęty w kalkulacjach. 


