KARNAWAŁOWA ZABAWA TANECZNA Z BUFETEM
“JESZ ILE CHCESZ”!

180 zł/os.

Menu karnawałowe serwowane w formie stołu szwedzkiego
Gorące zupy w kociołkach
Pikantna zupa gulaszowa
Barszcz czerwony z majerankiem

Gorące dania i dodatki w bufecie
Boeuf stroganow wieprzowy
Kuleczki z mięsa mielonego w pikantnym sosie pomidorowym
Nuggetsy w panierce z płatkami kukurydzianymi
Kurczak w kremowym sosie curry
Wielkopolski bigos z grzybami
Penne w sosie śmietanowo – pieczarkowym
Złoty ryż
Frytki

Przekąski w bufecie
Karkówka w ziołach z dipem chrzanowym
Mini kanapeczki z kolorowymi dodatkami
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Rożki z ciasta francuskiego z szynką i serem
Domowy smalczyk i ogórki kiszone
Wiejski chleb
Zimne sosy

Bar sałatkowy:
Surówka z białej kapusty
Surówka z marchewki
Buraczki
Sałatka grecka
Sałatka meksykańska
Świeże warzywa
Grzanki czosnkowo-ziołowe

Słodkości:
Wybór rozmaitych ciast własnego wypieku
W cenie menu:
Wynajem sali i obsługa
Woda mineralna niegazowana z cytryną bez limitu
Kawa i herbata w formie bufetu
Zabawa taneczna z DJ-em od godz. 20.00 do 3.00
Możliwość wniesienia własnego alkoholu bez dodatkowych opłat

Zabawę taneczną poprowadzi niezawodny DJ PIOTR /
www.gradjpiotr.pl

Zasady rezerwacji i informacje dodatkowe:
Rezerwacje można zakładać telefonicznie pod numerem 664 912 316, mailowo pod adresem biuro@siedemdrzew.pl lub
osobiście w Recepcji.
Impreza będzie trwała od 20:00 do 3:00.
Można przynieść własny alkohol bez dodatkowej opłaty, lub zakupić u nas w specjalnych cenach: wódka Biały Bocian 0,5l.
50 zł/but, wino California Hills 40 zł/but, piwa koncernowe 8 zł.
Napoje gazowane płatne dodatkowo w cenie 5 zł/0,2l.
Napoje bezalkoholowe można zamawiać u obsługi. Soki naturalne 100% dzbanek 1,1 l. 8 zł. Napoje gazowane płatne
dodatkowo w cenie 5 zł/0,2l.
Wpłatę za rezerwację przyjmujemy do 7 dni od założenia rezerwacji – w innym przypadku rezerwacja ulega anulacji.
Płatności można dokonać przelewem, gotówką lub kartą.

Zakup biletu na Zabawę Karnawałową jest bezzwrotny. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, miejsce można
oddać innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu Recepcji Siedmiu Drzew.

