Oferta okolicznościowa
Ważne chwile, wydarzenia w naszym życiu wymagają odpowiedniej celebracji,
dlatego z przyjemnością oferujemy możliwość organizacji różnego typu imprez okolicznościowych:
✔ komunii
✔ chrzcin
✔ urodzin/imienin
✔ jubileuszy, uroczystości rodzinnych
✔ wieczorów regionalnych

/wieczory z bajarzem, kapelą góralską/

✔ imprez firmowych

Hotel Patria Oferuje:
✔ klimatyzowana salę mieszczącą ok. 70 osób
✔ elegancką oprawę stołów
✔ różnorodne menu
✔ obsługę kelnerską

www.hotelpatria.pl

Do każdego rodzaju imprezy nasz Szef Kuchni z przyjemnością przygotuje
specjalne menu, które spełni Państwa oczekiwania, dopasowane do
zaplanowanego budżetu.
Propozycja 19 zł/os

Propozycja 45 zł/os

krem z brokuł z płatkami migdałowymi
kurczak po hawajsku
ziemniaki, surówka

sałatka capresse lub barszczyk zabielany / do wyboru/
polędwiczki wieprzowe z borowikami lub kurkami
krem sułtański z bakaliami i polewą owocową

Propozycja 85 zł/os

Propozycja 150 zł/os

rosół z makaronem
zupa krem fromage z grzankami czosnkowymi
/ zupy podane w wazach/

zupa tomato z naleśnikiem, żółtym serem i bazylią
zupa borowikowa z łazankami
/ zupy podane w wazach/

kotlet de'volaille
szpadki schabowe w sosie pieczarkowym
/ dania główne serwowane na półmiskach/

polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
kotlet de'volaille
kotlet schabowy lub indyk z żurawiną do wyboru
/ dania główne serwowane na półmiskach/

dodatki serwowane na pólmiskach
/ ziemniaki młode, opiekane, frytki/
zestaw surówek / 3 rodzaje/
deser: lody w gorących malinach/
zimna płyta:
wędliny różne
mięsa pieczone / 3 rodzaje/
sery twarde / 3 rodzaje/
pasztet
masło, ogórki małosolne, pieczywo
rozmaite sosy zimne
owoce

dodatki serwowane na półmiskach
/ ziemniaki młode, opiekane, frytki/
zestaw surówek / 3 rodzaje/
deser: lody w gorących malinach lub ciasto
z polewą malinową do wyboru
zimna płyta:
sery twarde – 3 rodzaje
wędliny – 3 rodzaje
sałatki – 2 rodzaje
masło, pieczywo, sosy zimne
koryto regionalne / podane na gorąco/
kiełbaski, kiszka, karczek, udko, kapusta zasmażana,
ziemniaki w folii
napoje zimne i gorące / woda mineralna, kawa,
herbata, soki/
w cenie 5 zł/os.

www.hotelpatria.pl

