
Propozycje menu na imprezy okolicznościowe- imprezy bez hucznej zabawy
(możliwość zabawy przy muzyce podłączonej do nagłośnienia restauracji),
odbywające się w godzinach popołudniowych w Restauracji z Widokiem w

Ołowianka B&B (w godz. 13- 23)

Wszystkie ceny zostały skalkulowane dla grupy min. 15 osób pełnopłatnych (od 10
lat). Mniejszym grupom proponujemy skorzystanie z wybranych dań z karty

restauracji lub dopłatę za serwis w wysokości 150 zł

Oferta obowiązuje dla rezerwacji dokonanych po 31.10.2019
Menu

Obiad
Wariant I

Przystawki 
(podawane na półmiskach)

Pasztet domowy/ mus żurawinowo- chrzanowy
Carpacio z buraka z kozim serem i musem morelowym

Zupy
(podgrzewacze na stołach)

Bazyliowy krem z pomidorów
Żurek z biała kiełbasą

Dania główne
(półmiski na stole)

Panierowane fileciki z piersi kurczaka
Bitki ze schabu duszone w pieczarkach i cebulce

Dorsz zapiekany w pomidorach
Dodatki: ziemniaki z wody, ziemniaki pieczone w ziołach

Świeże sałaty z pomidorem, ogórkiem i winegretem, kapusta na krótko, surówka z białej
kapusty
Napoje

(pakiet nielimitowany)
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana- w dzbankach

Cena 100 zł/os
Dzieci do lat 3- bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-10- 70 zł/os
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Wariant II
Przystawki 

(podawane na półmiskach)
Pasztet z dziczyzny/ mus żurawinowo- chrzanowy

Tatar z łososia
Zupy

(podgrzewacze na stołach)
Borowikowa

Krem z pieczonej papryki
Dania główne
(półmiski na stole)

Zraziki z karkówki/ sos pieczeniowy
Fileciki z piersi kurczaka/ sos z sera pleśniowego

Fileciki z sandacza/ sos z leśnych grzybów
Dodatki: ziemniaki pieczone w ziołach, pęczak

Świeże sałaty z pomidorem, ogórkiem i winegretem, buraki
Napoje

(pakiet nielimitowany)
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana- w dzbanka

Cena 130 zł/os
Dzieci do lat 3- bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-10- 85 zł/os

Desery
Tort okolicznościowy- 15 zł/os

Mini torciki+ mały tort okolicznościowy- 20 zł/os
Lody z owocami, polewą i bitą śmietaną- 18 zł/os
Szarlotka z gałką lodów i bitą śmietaną- 15 zł/os

Sernik mascarpone z gorącymi wiśniami, gałką lodów i bitą śmietaną- 18 zł/os
Pana cotta z malinami- 15 zł/os

Mus sernikowy z brzoskwiniami- 15 zł/os

W cenie deseru bufet kawowy dostępny od początku do końca imprezy

Bufet kawowy do obiadu (jeżeli nie jest zamawiany tort ani deser)- 10 zł/os
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Dodatkowy pakiet ciast i owoców (opcja)
Filetowane owoce w małych szklanych porcjówkach lub owoce na paterach (150g/os)

Ciasto w formie małych ciasteczek w papilotkach- 2 szt/os
Kontynuacja pakietu napojów oraz nielimitowany pakiet napojów gorących

Cena 30 zł/os
Dzieci do lat 4- bezpłatnie

Dodatkowy pakiet zimnych i słodkich przekąsek, owoce (opcja)
Plastry różnych faszerowanych roladek z polędwiczki i z piersi kurczaka 2* 30g/os

Deski serów typu włoskiego z przyprawami wędzonych w dymie 50g/os
Koreczki caprese- 1 szt/os

Mini sałaty w małych, szklanych porcjówkach- 1 szt/os
Filetowane owoce w małych szklanych porcjówkach- 1 szt/os

Ciasto w formie małych ciasteczek w papilotkach- 2 szt/os
Kontynuacja pakietu napojów oraz nielimitowany pakiet napojów gorących

Cena 50 zł/os
Dzieci do lat 4- bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-10 lat- 35 zł/os

Dodatkowe zimne przekąski
Tatar z wołowiny przygotowany i serwowany gościom przy stole (min. 100g/os)

Cena 20 zł/os
Mini stolik wiejski (podany na półmiskach/ w gliniankach na oddzielnym stole bufetowym-
swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (2 kg), smalec (1 kg), ogórki kiszone

(2 kg), pieczywo wiejskie
Cena 450 zł

Mały stolik wiejski (podany na półmiskach/ w kamionkach na oddzielnym stole
bufetowym)- swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (4 kg), smalec (1 kg),

metka (0,5 kg), wątrobianka (0,5 kg), ogórki kiszone (2 kg), warzywa (2 kg), pieczywo
wiejskie

Cena  900 zł
Stolik wiejski (podany na oddzielnym stole bufetowym ze stelażem do powieszenia części
produktów)- swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (8 kg), smalec (2 kg),

metka (1 kg), wątrobianka (1 kg kg), ogórki kiszone (4 kg), warzywa (3 kg), pieczywo
wiejskie

Cena 1600 zł
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Dodatkowe dania gorące ok. godz. 18.00 (opcja)
Wariant I

Zupa gulaszowa z mięsem wieprzowym i warzywami
Pieczone, panierowane pałeczki z kurczaka

Cena 20 zł/os

Wariant II
Półmiski swojskich pierogów podane na kapuście zasmażanej- z mięsem (3 szt), ruskie,

jarskie (3 szt/os), z kapustą i grzybami (3 szt/os)
Cena 25 zł/os

 
Pozostałe napoje i wino

Dla grup do 29 osób pełnopłatnych
ceny jak w karcie restauracji

Od 30 osób pełnopłatnych
Napoje gazowane 250ml- 4 zł/but

Woda gazowana 750 ml- 8 zł
Wino bankietowe Ucenda Macabeo (hiszpańskie, wytrawne, białe i czerwone), karafka

0,5l- 24 zł
Wino bankietowe Baron de Senac (hiszpańskie, półwytrawne, białe i czerwone), butelka

0,75l- 36 zł
Wódka Wyborowa but. 0,5l- 40 zł

Pozostałe opłaty
Serwowanie tortu dostarczonego przez zamawiającego- 10 zł/os

Opłata „korkowa” za przyniesiony przez zamawiającego alkohol (tylko dla grup min. 30
osób pełnopłatnych)- 15 zł/os pełnopłatną

Przedłużenie imprezy do godz. 2.00
Styczeń- maj, październik- grudzień- 1500 zł, 

Czerwiec- wrzesień- 2000 zł
Przedłużenie imprezy do godz. 4.00

Styczeń- maj, październik- grudzień- 3000 zł, 
Czerwiec- wrzesień- 4000 zł
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