
ZESTAW PEŁNY
IMPREZA

MENU IMPREZA Dodatkowo

Cena w zestawie: obiad + zimna płyta 110 zł.
Zamówienie przygotowujemy dla co najmniej 10 osób.

Cena podana jest za uczestnika imprezy, dzieci 50%

Obiad - zestaw pełny 70,00

Zupy (do wyboru wcześniej):
Rosół z makaronem
Krem grzybowy z grzankami
Krem z warzyw sezonowych z grzankami
Danie główne:
Rolada wołowa 50%

Rolada wieprzowa 50%
Pieczeń wieprzowa 50% Filet z
kurczaka 50% dodatki:
Kluski, frytki, ziemniaki,
kapusta czerwona i zasmażana, surówka sezonowa

Zimna płyta- zestaw pełny 50,00

Roladki z tortilli 2 szt. 6,00

Sałatka z kurczakiem w parmezanie 1/4 6,50

W galarecie...(tymbaliki/roladki) 1 szt. 5,50

Śledzie 50g 6,00

Roladka szpinakowa z łososiem 50g 6,00

Przegryzka z pieca – śliwka w boczku 2szt. 6,00

Mięsa pieczone 100g 8,50

Przekąska z kruchym/francuskim ciastkiem 4,00

Pieczywo jasne i ciemne + masło 3,00

1 uczestnik imprezy=1 zestaw.  W przypadku chęci zamówienia mniejszej ilości
cena za zestaw wzrasta proporcjonalnie. Np. zamówienie o 20% mniejsze niż
liczba gości=cena o 20% większa.

ZIMNA PŁYTA MINI
Minimalne zamówienie 6 szt.

Zimna płyta Party 30,00
Sałatka ¼ do wyboru z karty 6,50
paluchy z masłem czosnkowym 4 szt.                                 6,00
nuggetsy z kurczaka 50g z sosami 6,00
kanapki mini 2 szt. 7,00
Roladki z tortilli 2  szt. 6,00

Zimna płyta Piwna 30,00
Szałot/ sałatka ziemniaczana 100g 6,00
smalec z ogórkiem i chlebem 50g 6,50
deska  mięs i wędlin 50 g 7,00
smażona ryba w occie 6,00
pikle/ marynaty 6,00

DODATKOWO: masło i chleb 3,00

Wymiennie do zimnej płyty pełnej.

Minimalne zamówienie 10 porcji.

Jaja  sosie tatarskim 2* ½ 5,00
Ryba w occie/po grecku 100g 6,00
Tatar z jajkiem, cebulką i ogórkiem 50g 8,00
Deska serów 50g 5,00
Półmisek wędlin 50g 5,00
Pieczarki nadziewane serami 2szt. 5,00
Krążki cebulowe z sosami 100g 6,00
Sałatka majonezowa 100g 6,00
Sałatka ze świeżych warzyw 1/4 5,00-7,00
melon z dojrzewającą wieprzowiną 100g 5,00
mini burgery 1 szt. 8,00
pasztet ze śliwką 50g 3,00

pasztet z soczewicy 50g                                                        2,50

DESERY

Tort( min. 150 zł/10 porcji) 15,00

Tort ze specjalną dekoracją ?

Ciasto domowe 3 rodzaje, 2 kawałki/os. 12,00

Lody waniliowe z ciepłymi malinami 15,00

Lody czekoladowe z ciepłymi wiśniami 15,00

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną 15,00

Mini deser ok. 150 ml/szt. 8,00

NAPOJE

Sok/woda 0,5l/os. 6,00
kawa/herbata w termosach /os. 6,00
kawa z ekspresu wg. Karty
wódka czysta Wyborowa 0,5l 70,00
wódka czysta Wyborowa 0,5l  pow. 10 but. 60,00

„Korkowe” 10,00
tylko przy korzystaniu z sali na wyłączność lub przy zamówieniu z menu

imprezowego na co najmniej 50,00 zł/os. Liczone za każdą osobę
dorosłą obecną na imprezie

CIEPŁE KOLACJE

Barszcz z krokietem 15,00
Bogracz, Strogonow wołowy 16,00
Bogracz, Strogonow wieprzowy 14,00
Pieczywo 2,00

PIECZYSTE
Posiadamy bogatą ofertę pieczonych mięs. W szczególności polecamy

golonka pieczone w warzywach oraz wolno pieczone żeberka z boczkiem.

Zapytaj o cenę: kontakt@panorama-klub.pl

Ceny obowiązują od stycznia 2022. W przypadku imprezy rezerwowanej z wyprzedzeniem konieczne jest potwierdzenie  cen dwa tygodnie wcześniej.

IMPREZA TRWA W GODZINACH OTWARCIA KLUBU

przedłużenie jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu i
uiszczeniu opłaty.

Prosimy zapoznać się z warunkami rezerwacji znajdującymi się na drugiej stronie

mailto:kontakt@panorama-klub.pl

