DANIA DO SKOMPONOWANIA
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWEGO
Komponując samodzielnie menu imprezy okolicznościowej
z dań podanych poniżej można wybrać:
 Zupę i / lub przystawkę
 Danie główne
 Dodatki
 Zakąski
 Deser

Jest to zestaw rozpoczynający przyjęcie. Następnie można z zamieszczonych
propozycji wybrać dowolną ilości potraw, które mają znaleźć się na stole. Każde z dań ma
swoją indywidualną cenę za porcję (osobę). Ostateczna cena przyjęcia od osoby - zależy
od wybranego przez Państwa menu. Zawsze służymy konsultacją i radą.

ul. Nowodworska 30, 59-220 Legnica
tel./fax +48 76 722 09 91
e-mail: hotel@hotelnowodworski.pl
www.hotelnowodworski.pl

OBIAD NA POCZĄTEK
Przystawka
1. Mix Carpaccio z polędwicy wołowej i wędzonej kaczki ½ porcji (50g)

18 zł

2. Sałatka caprese (120g)

18 zł
Zupy

1. Krem borowikowy z nutką bitej śmietany i prażonymi migdałami (250ml)

15 zł

2. Włoski krem pomidorowy z serem feta i bazylią (250ml)

14 zł

3. Rosół domowy z makaronem (300ml)

10 zł

Danie główne
1. Eskalopki drobiowe z grillowanym pomidorem na szpinaku (2 szt.)

26 zł

2. Grillowana pierś z kurczaka zapiekana z serem feta i pieczarkami (2 szt.)

27 zł

3. Schab po szwajcarsku z żółtym serem i szynką (1 szt.)

28 zł

4. Ruloniki wieprzowe faszerowane szpinakiem i serem feta (2 szt.)

31 zł

5. Karkówka na sposób gajowego (2 szt.)

26 zł

6. Polędwiczka wieprzowa faszerowana karmelizowaną czerwoną cebulą i suszonymi
pomidorami (2 szt.)

32 zł

7. Łosoś z grilla w sosie koperkowym (1 szt.)

30 zł

8. Zestaw zucha (nugetsy + surówka + frytki)

22 zł

Dania wegetariańskie
1. Cukinia faszerowana suszonymi pomidorami, oliwkami oraz serem żółtym
serwowana z sosem jogurtowym (2 szt.)

22 zł

2. Makaron tagliatelle z łososiem i szpinakiem (300g)

28 zł

3. Camembert panierowany z żurawiną (120g)

20 zł

Dodatki
1. Frytki (140g)

6 zł

2. Ziemniaczki opiekane (140g)

6 zł

3. Ziemniaczki z wody lub puree (200g)

5 zł

4. Kluseczki gnocchi (140g)

6 zł

1. Zestaw surówek sezonowych (150g)

8 zł

2. Bukiet warzyw gotowanych (150g)

7 zł

3. Mix sałat w sosie winegret (150g)

7 zł

ZAKĄSKI W STÓŁ
Zakąski na zimno
1. Tatar z polędwicy wołowej (100 g)

28 zł

2. Carpaccio z polędwicy wołowej (100g) / z kaczki wędzonej (120g)

30 zł

3. Galantyna z kurczaka w sosie tatarskim (100g)

13 zł

4. Sakiewka z łososia wędzonego po admiralsku (1 szt.)

18 zł

5. Naleśnikowe roladki z szynką parmeńską lub pieczarkami
lub łososiem faszerowane białym serkiem (120g)
6. Pasztecik Nowodworski z chrzanem (100g)

16 zł
8 zł

7. Półmisek mięs pieczonych (karczek pieczony, schab pieczony,
rolada z boczku) (300g)

60 zł

8. Deska wędlin (300g)

45 zł

9. Deska serów (300g)

50 zł

10. Roladki schabowe faszerowane serem żółtym i kaparami (120g)

13 zł

11. Rolada z kaczki ze śliwką i morelą (100g)

14 zł

12. Rulon szynki ze szparagą w sosie tatarskim (2 szt.)

11 zł

13. Ryba (filet) po grecku (120g)

14 zł

14. Sałatka grecka (200g)

20 zł

15. Sałatka jarzynowa (100g)

10 zł

16. Śledź w oleju z cebulką / w śmietanie (100g)

12 zł

17. Tymbaliki drobiowe (galaretka) (1 szt.)

13 zł

18. Pieczywo (2 porcje)

2 zł

COŚ SŁODKIEGO
Desery
1. Sernik na ciepło z gałką lodów (150g)

15 zł

2. Gorące maliny w duecie waniliowych lodów i cynamonu (100g)

15 zł

3. Szarlotka na ciepło z gałką lodów (150g)

15 zł

4. Puchar lodów z owocami (120g)

18 zł

Bufet Ciast *
1. Sernik, szarlotka, rolada czekoladowa (30porcji)

160 zł

2. Patera ciast domowych (20 porcji)

110 zł

3. Patera ciast domowych (10 porcji)

55 zł

* Zamawiający może dostarczyć ciasta we własnym zakresie dzień przed planowanym przyjęciem. Ciasta
powinny być pokrojone w blaszkach – w innym przypadku będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości
10 zł od blaszki.

PO KILKU GODZINACH
Dania gorące
1. Barszcz czerwony z krokietem (250ml)

13 zł

2. Pikantna zupa na wołowinie z warzywami (bogracz) (250ml)

16 zł

3. Boeuf Strogonow drobiowy (250ml)

26 zł

4. Gołąbki w sosie pieczarkowym (2 szt.)

18 zł

5. Golonka wieprzowa z chrzanem (300g)

28 zł

6. Mix pierogów opiekanych w tym do wyboru: z serem i ziemniakami /

18 zł

kapustą / mięsem (8 szt.)

NAPOJE I ALKOHOLE*
Bufet napoi gorących
1. Termos kawy rozpuszczalnej + dodatki (34 porcje)

70 zł

2. Termos herbaty + dodatki (34 porcje)

70 zł

Napoje zimne
1. Woda niegazowana w dzbankach

8 zł

2. Napoje owocowe w dzbankach

16 zł
Wódka

1. Bols, Sobieski – 0,5 l

65 zł

2. Smirnoff, Finlandia, Absolut - 0,5 l

90 zł

3. Krupnik, Wyborowa, Żubrówka biała – 0,5l

38 zł

Wina
1. Wino musujące (szampan)

25 zł

2. Wino bankietowe (czerwone, białe)

45 zł

* Alkohole – zamawiający zakupuje ilość ustaloną wcześniej z Panią Manager, pozostałą część może dostarczyć
we własnym zakresie.

DODATKOWO
Ciasta dostarczone przez Państwa bezpłatnie układamy na specjalnym
podświetlanym prezenterze.

Proponujemy:
Stół wiejski np: pieczone goloneczki wieprzowe, żeberka na kapuście, opiekane pierogi
(dwa rodzaje), wyroby staropolskie: kabanosy, kiełbasa swojska, boczek pieczony,
szynka, pasztet z żurawiną, swojski chleb, smalec, kiszony ogórek i pikle.
Cena: 28 zł x ilość gości weselnych
Płonący udziec wieprzowy (1 x po około 12 kg) z dodatkami:
kluseczki półfrancuskie, kapusta zasmażana i sos chrzanowy
Cena: 40 - 50 porcji = 700 zł

Fontanna czekoladowa:
czekolada mleczna + owoce sezonowe i pianki
Cena: 8 zł x ilość gości weselnych

Candy bar: Słodki barek pełen różnorodnych cukierków, lizaków, czekoladek,
ciasteczek, muffinków, pianek i żelków! Istny raj dla dzieci i łasuchów.
Rodzaje i ilość słodyczy są ustalane indywidualnie.
Cena: do uzgodnienia

Riksza z lodami:
Lody serwowane prosto
z rikszy to niebanalna
atrakcja, która z pewnością
zachwyci wszystkich Gości.
Do uzgodnienia

ATRAKCJE
ANIMATORZY DLA DZIECI*
Na życzenie możemy polecić Państwu
wykwalifikowanych animatorów dla
najmłodszych uczestników przyjęcia.
Kącik animacji dla dzieci w różnym wieku,
sprawi, że każde dziecko będzie się świetnie
bawić podczas, gdy dorośli mogą oddać się bez
reszty świętowaniu.

do uzgodnienia

ŚLUB CYWILNY W OGRODZIE
&
CZERWONY DYWAN
Prawdziwy HIT! Czerwony dywan, który uświetni
każde przyjęcie weselne i okolicznościowe m.in.
I Komunię Świętą. Przechodząc po nim można
poczuć się jak prawdziwa gwiazda. Czerwony
dywan jest również idealnym pomysłem podczas
ślubu cywilnego w plenerze. Zaprowadzi Parę
Młodą pod biały namiot, gdzie mogą odbyć się
zaślubiny.

do uzgodnienia

UPOMINKI DLA GOŚCI*
Miód w uroczych małych słoiczkach każdemu
sprawi radość!

Cena: od 7 zł/szt.

Inne informacje
* Informujemy, że w przypadku przyjęć trwających po godz.22:00 będą naliczane koszty obsługi w wysokości indywidualnie
ustalanej z Managerem Hotelu.
*Podane ceny obowiązują w dniu publikacji. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku wzrostu cen surowców,
produktów lub nośników energii na rynku. Podpisanie umowy oraz wpłata zadatku gwarantują niezmienność cen.
*Realizacja atrakcji zależy od dostępności w danym terminie.
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC

