
ANDRZEJKOWA ZABAWA TANECZNA Z BUFETEM 

“JESZ ILE CHCESZ”! 

 

135zł/os. 

    Menu Andrzejkowe serwowane w formie stołu szwedzkiego: 

                                                      

Gorące zupy w kociołkach 

        Aksamitny krem z dyni z odrobiną imbiru 

        Domowy barszcz czerwony z majerankiem 

 

Gorące dania i dodatki w bufecie 

Lekki dorsz z cytryną w maślano - winnym sosie 

Roladki z kurczaka nadziewane fetą i szpinakiem z sosem śmietankowo - ziołowym 

Bitki wieprzowe w grzybowym sosie z ziołami 

Kuleczki drobiowe w pikantnym sosie pomidorowym 

Aromatyczne ziemniaczki opiekane ze skórką 

Kremowe kaszotto wegetariańskie z pieczarkami 

Długo duszona wołowina z demi glace 

Klasyczne lasagne po bolońsku 

Przekąski w bufecie 

Tradycyjny pieczony pasztet z żurawiną i sosem kremowo-chrzanowym 

Mini sałatki: z kaczką i sosem malinowym, z kurczakiem i suszonymi pomidorami, grecka 

oraz z łososiem i pestkami słonecznika 

Roladka z polędwiczki wieprzowej z pieczarkami 

Roladka z kurczaka nadziewana szpinakiem 

Rożki z ciasta francuskiego z szynką i serem 

Mini tatarki z dodatkami 

Domowy smalczyk i ogórki kiszone 

      Wiejski chleb 

        Zimne sosy 

Bar sałatkowy: 

Surówka z białej kapusty, surówka z marchewki, buraczki, sałatka grecka, niemiecka sałatka 

ziemniaczana, świeże warzywa, dodatki i sosy do kompozycji własnej, grzanki czosnkowo-

ziołowe 

 

 

 



                                    Bufet karnawałowych słodkości 

                                              

                   Mini ptysie nadziewane z masą budyniową i owocami  

                                 Tradycyjna szarlotka z cynamonem 

                                              Mini bezy z kremem 

                                       Mini panna cotta z wiśniami 

                                       Kremowy sernik waniliowy 

                                             Mini tarty czekoladowe 

 

W cenie menu: 
 

Wynajem sali 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą bez limitu 

Soki owocowe 0,5l/os. 

Kawa i herbata w formie bufetu 

Zabawa taneczna z DJ-em od godz. 20.00 do 3.00 

Napoje gazowane płatne dodatkowo w cenie 5zł/0,2l 

Możliwość wniesienia własnego alkoholu bez dodatkowych opłat 

 

                  Zabawę taneczną poprowadzi niezawodny DJ QUEST. 

 

 

Zasady dokonywania rezerwacji i regulamin: 

 

Impreza będzie trwała od 20.00 do 3.00. 

 

Można przynieść własny alkohol bez opłat lub kupić u nas w specjalnych cenach: 

 

- Wódka Biały Bocian 50zł 

- Wino California Hills 40zł 

- Piwa koncernowe 6zł 

 

Zasady rezerwacji oraz regulamin: 

 

Nie wolno wnosić własnych napojów bezalkoholowych. 

Wpłatę za rezerwację przyjmujemy do 7 dni od założenia rezerwacji – w innym wypadku 

rezerwacja ulega anulacji. 

Płatność może być zrealizowana gotówką, kartą lub przelewem 

 

Zakup miejsca na Andrzejki jest bezzwrotny. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Miejsce 

można oddać innej osobie, po wcześniejszym poinformowaniu Siedmiu Drzew. 


