Przyjęcie urodzinowe dla młodzieży 18-tka do 8 godzin

Menu na przyjęcie urodzinowe 18-tka w godz. 1900 - 300
- propozycje menu dla młodzieży –

Propozycja 1
Danie główne serwowane na półmiskach:
 Mini szaszłyki drobiowe z warzywami
 Nugetsy i frytki z dipami
Zakąski zimne:
 Tortille, czyli roladki z kurczakiem, sałatą i pomidorami
 Kotleciki mielone z pieczarką i pomidorkiem (koreczki)
 Sałatka grecka z fetą i oliwkami na lodowej sałacie
 Chrupiące przekąski takie jak chipsy, orzeszki, paluszki
 Kruche babeczki ze słodkimi musami
 Świeże owoce dekoracyjnie podane
Dania gorące podane w nocy:
 Włoska pizza w 3 smakach (ok. godz. 2200)
 Barszczyk czerwony - do picia (ok. godz. 100)
Napoje i alkohol:
 Sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda z cytryną (1,2 lit./os.)
 Alkohol (wódka, wino, szampan) – dodatkowo płatny wg spożycia
Koszt: 115 zł/ osoby

W cenę przyjęcia urodzinowego wliczono koszty związane z wynajęciem sali, przygotowaniem
przyjęcia, dekoracją stołów i obsługą kelnerską.
Kalkulacje są przygotowane dla minimum 20 osób. Przed przyjęciem 18-tkowym pobieramy
kaucję w wysokości 300 zł.
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Przyjęcie urodzinowe dla młodzieży 18-tka do 8 godzin

- propozycje menu dla młodzieży –

Propozycja 2
Danie główne:
 De Volaille z masełkiem, frytkami i sałatką Colesław
Deser:
 Tort urodzinowy śmietanowo-owocowy
lub
 Słodkości (Ciasta naszego wypieku/ Mini deserki)
Zakąski zimne:
 Mini burgery z kotlecikiem wieprzowym
 Wykwintne tartinki rozmaite z serami i wędlinami
 Tortille, czyli roladki z kurczakiem, sałatą i pomidorami
 Bukiet sałat z pomidorkami i ogórkiem z vinegretem
 Chrupiące przekąski takie jak chipsy, orzeszki, paluszki
 Świeże owoce dekoracyjnie podane
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, sok pomarańczowy, Pepsi, woda z cytryną (1,5 lit./os.)
Alkohol:
 Szampan słodki na toast (75ml/os.)
 Pozostały alkohol (wódka, wino) – dodatkowo płatny wg spożycia
Koszt: 130 zł/ osoby

W cenę przyjęcia urodzinowego wliczono koszty związane z wynajęciem sali, przygotowaniem
przyjęcia, dekoracją stołów i obsługą kelnerską. Kalkulacje są przygotowane dla min. 20 osób.
Przed przyjęciem 18-tkowym pobieramy kaucję w wysokości 300 zł.

STARA KARCZMA ul. Traugutta 48
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Przyjęcie urodzinowe dla młodzieży 18-tka do 8 godzin

SŁODKI STÓŁ:
1) Mini deserki (shoty) 120ml
 Mus czekoladowo-cytrynowy
 Tiramisu
 Panna Cotta z truskawkami
2) Muffinki lub Cake pops lub Mini tarty
 Czekoladowe muffinki z kremem
 Waniliowe muffinki z kremem
 Cake pops (kolory do wyboru)
 Tartaletki z kremem waniliowym i owocami
3) Eklerki lub Ptysie lub Bezowe lizaki
 Mini eklery podwójne z kremem waniliowym
 Mini ptysie oblane białą czekoladą
 Beza na patyku (lizaki)
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