
Oferta pakietowa uproszczona na krotkie przyjêcie w barze Secesja

Danie g³ówne i napoje:

Schab pieczony podany z ziemniakami, sosem pieczeniowym, ogórkiem kiszonym i æwik³¹

(schab mo¿e byæ pieczony bez dodatków lub faszerowany œliwk¹ lub morel¹ bez dop³at

ewentualnie faszerowany grzybami podany z sosem grzybowym + 4 z³)

lub

Schab po tokajsku w sosie z pomidorów i wina  podany z kluseczkami i czerwon¹ kapust¹

(wersja lekko s³odka, zamiast kluseczek mog¹ byæ podane ziemniaki, ew. dod. lampka wina +5 z³)

Napoje:

Sok pomarañczowy i  woda mineralna podane w dzbankach,

cena: 27 z³/osoba

lub w wersji biesiadnej na 4-6 osób i wielokrotnoœæ proponujemy:

Pó³misek sma¿onych i pieczonych miês galicyjskich z napojami, sok pomarañczowy i woda mineralna

(golonka pieczona, kie³baski jagniêce, kie³baski cevapace, pieczeñ cygañska, kaszanka, bia³a kie³basa, sosy, frytki, pierogi opiekane)

cena 158 z³/grupa
(4-6 osób, oko³o 30 z³/osoba)

Opcje p³atne dodatkowo:

Zupa na pocz¹tku spotkania:  Rosó³ z makaronem,  Zupa czosnkowa z grzankami, Barszcz + 8 z³

Deser do wyboru: Ma³y strudel jab³kowy, Legumina w pucharku, Chrust galicyjski + 8 z³

Przek¹ski zimne na pó³miskach: Œledzie, pasztety, wêdliny, sos, sa³atka jarzynowa, pieczywo + 19 z³

Inne ¿yczenia: ..................................................................................................................................................

Napoje dodatkowe: Gazowane - Coca Cola, Fanta + 5 z³, Kawa w czajniczku + 4 z³/os, Herbata 3 z³

Wódki i wina: dodatkowy rabat -10% od cen z karty lub mo¿emy przygotowaæ specjaln¹ ofertê

Konieczna wczeœniejsza rezerwacja przyjêcia, przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem i wp³acenie

zaliczki w wysokoœci 20% wartoœci przyjêcia.

Oferta w wersji obiadowej dla grupy minimum 12 osób lub wiêcej, w wersji z pó³miskiem minimum dwa zestawy.

Dodatkowy rabat 5% od podanych cen na przyjêcia organizowane od poniedzia³ku do czwartku

w tym terminie ca³y bar jest na wy³¹cznoœæ grupy z rezerwacji bez dostêpu innych goœci, minimalna iloœæ 12 osób.

Bez dop³at miejsce do tañczenia, karaoke, telewizor, nag³oœnienie.

Przy przyjêciach z d³u¿szym czasem trwania ni¿ 3 godziny wymagana dop³ata za napoje lub zamawiane w barze

i op³ata za serwis 50 z³ ka¿da kolejna godzina przy zamkniêtym lokalu od poniedzia³ku do czwartku i niedzielê.

Propozycja IX:

      Przyjêcie dla grupy goœci w barze
        Oferta uproszczona pakietowa na  przyjêcia dla wiêkszej grupy osób w  barze.

      Proszê wybraæ i zaznaczyæ jedn¹ opcjê i ewentualne dodatki, oferta na zamówienie dla 12 osób lub wiêcej.
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