
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). Dla mniejszych grup dopłata za serwis w wysokości 150 zł

Oferta obowiązuje dla rezerwacji dokonanych po 11.07.2022
Menu

Obiad
Wariant I

Przystawki
(podawane na półmiskach)

Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem 
Matias holenderski na grzance z musem ravigote

Zupy
(podgrzewacze na stołach)

Krem z pomidorów z bazyliowym pesto
Rosół z kokoszy z domowym makronem

Dania główne
(półmiski na stole)

Pierś kurczaka w panko 
Schab pieczony w sosie z suszonych podgrzybków
Dorsz w kruszonce na potrawce z pora i szpinaku 

Dodatki: kopytka, ziemniaki gotowane z koperkiem 
Świeże sałaty z winegretem, zasmażane buraczki

Pakiet nielimitowany
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana- w dzbankach

Danie główne dla dzieci- serwowane (opcja, bez dodatkowej opłaty dla dzieci w wieku 4-10
lat, 25 zł dla dzieci do lat 3)

Nuggetsy z piersi kurczaka, frytki

Cena 135 zł/os
Dzieci do lat 3- bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-10- 80 zł/os
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Wariant II
Przystawki

(podawane na półmiskach)
Mozarella z pomidorem i pietruszkowym pesto

Łosoś marynowany w koniaku na razowej blinie  
Zupy

(podgrzewacze na stołach)
Zupa borowikowa z łazankami 

Krem z kalafiora aromatyzowany truflą 
Dania główne
(półmiski na stole)

Zraziki schabowe w sosie własnym 
Pierś kurczaka faszerowana rukolą i suszonymi pomidorami w sosie bekonowym 

Sandacz w sosie kurkowym 
Dodatki: Opiekane ziemniaki z rozmarynem, kluski śląskie

Świeże sałaty z  winegretem, modra kapusta

Danie główne dla dzieci- serwowane (opcja, bez dodatkowej opłaty dla dzieci w wieku 4-10
lat, 25 zł dla dzieci do lat 3)

Nuggetsy z piersi kurczaka, frytki

Napoje
(pakiet nielimitowany)

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana- w dzbankach
Cena 165 zł/os

Dzieci do lat 3- bezpłatnie
Dzieci w wieku 4-10- 100 zł/os

Torty 
(w cenie tortu bufet kawa, herbata dostępny od początku obiadu)

Tort weselny/ komunijny (100g/os)- 30 zł/os
Tort okolicznościowy (100g/os)- 25 zł/os

Desery
(w cenie tortu bufet kawa, herbata dostępny od początku obiadu)

Lody z owocami, polewą i bitą śmietaną- 30 zł/os
Szarlotka z gałką lodów i bitą śmietaną- 30 zł/os
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Sernik mascarpone z gorącymi wiśniami, gałką lodów i bitą śmietaną- 25 zł/os
Mini pana cotta z malinami- 30 zł/os

Mini mus sernikowy z brzoskwiniami- 25 zł/os

Bufet kawowy do obiadu (jeżeli nie jest zamawiany tort ani deser)- 15 zł/os

Pakiety dodatkowe
(w cenie każdego z pakietów kontynuacja wcześniej zamówionych pakietów napojów)

Dodatkowy pakiet ciast i owoców (opcja)
Filetowane owoce w verrinach lub owoce na paterach (150g/os)

Ciasto 150g/os
Kontynuacja pakietu napojów zimnych i gorących

Cena 30 zł/os
Same ciasta+ kontynuacja pakietu napojów- 25 zł/os

Dzieci do lat 4- bezpłatnie

Dodatkowy pakiet zimnych i słodkich przekąsek, owoce (opcja)
(do wyboru 5 pozycji)

Plastry różnych faszerowanych roladek z polędwiczki i z piersi kurczaka 2* 30g/os
Plastry tortilli z warzywami/ z grillowanym kurczakiem 2* 30g/os

Śliwka kalifornijska zapiekana w plastrze bekonu 2 szt/os
Deski serów 50g/os

Koreczki caprese- 1 szt/os
Mini sałaty w verrinach- 1 szt/os

Słupki warzyw w verrinach podane z sosem jogurtowym- 1 szt/os
Filetowane owoce w verrinach- 1 szt/os

Ciasto w formie małych ciasteczek w papilotkach- 2 szt/os
Kontynuacja pakietu napojów

Cena 60 zł/os (½ pakietu 40 zł/os)
Dzieci do lat 4- bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-10 lat- 40 zł/os (½ pakietu 25 zł/os)
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Dodatkowe zimne przekąski
Tatar z wołowiny przygotowany i serwowany gościom przy stole (min. 100g/os)

Cena 35 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 600 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  1000 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 1800 zł

Dodatkowe dania gorące ok. godz. 18.00/ 19.00 (opcja)
Wariant I

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

Cena 30 zł/os
Jedno z powyższych dań- 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 35 zł/os

 
Pozostałe napoje i alkohole

Dla grup do 29 osób pełnopłatnych
ceny jak w karcie restauracji

Dla grup od 30 do 59 osób pełnopłatnych
Napoje gazowane 250ml- 5 zł/but

Woda gazowana 750 ml- 10 zł
Wino bankietowe Baron de Senac (hiszpańskie, półwytrawne, białe i czerwone), butelka

Ołowianka B&B ul. Ołowianka 3A tel/mob. 534 407 040
Restauracja z Widokiem 80-751 Gdańsk www.olowianka.eu
Wesela, imprezy, szkolenia

http://www.olowianka.eu/


0,75l- 40 zł
Wódka Wyborowa but. 0,5l- 45 zł

lub
Opłata „korkowa” za przyniesiony przez zamawiającego alkohol

Wino- 15 zł/os pełnoletnią
Wódka- 15 zł/os pełnoletnią

Wódka i wino- 20 zł/os pełnoletnią
Inne alkohole- do uzgodnienia

Dla grup od 60 osób pełnopłatnych
Napoje gazowane 250ml- 5 zł/but

Woda gazowana 750 ml- 10 zł
Brak dodatkowej opłaty za wniesienie własnego alkoholu

lub
Wino bankietowe Baron de Senac (hiszpańskie, półwytrawne, białe i czerwone), butelka

0,75l- 35 zł
Wódka Wyborowa but. 0,5l- 40 zł

Pozostałe opłaty
Tort dostarczony przez zamawiającego

Serwowanie tortu dostarczonego przez zamawiającego- bezpłatnie o ile został zamówiony
pakiet napojów gorących/ 10 zł/os o ile nie został zamówiony pakiet napojów gorących

Przedłużenie imprezy 
(wyłącznie uzgodnione wcześniej)
Przedłużenie imprezy do godz. 2.00

Styczeń- maj, październik- grudzień (z wyłączenie długich weekendów i Sylwestra)- 1 800
zł, 

Czerwiec- wrzesień (z wyłączeniem okresu 15.07-20.08 oraz długich weekendów)- 2 500 zł
Przedłużenie imprezy do godz. 4.00

Styczeń- maj, październik- grudzień (z wyłączenie długich weekendów i Sylwestra)- 2 500
zł, 

Czerwiec- wrzesień (z wyłączeniem okresu 15.07-20.08 oraz długich weekendów)- 3 500 zł
Przedłużenie imprezy w okresie 15.07-20.08 oraz długie weekendy- 4 500 zł

Przedłużenie imprezy w Sylwestra- 8 000 zł
W cenie przedłużenia imprezy do dyspozycji gości 5 pokoi dwuosobowych w noc imprezy
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