
Przyjêcia mog¹ siê odbywaæ w dowolnej wybranej przez klienta kolejnoœci lub proponowanej:

         1. Przek¹ski lub zupa, podawane indywidualnie, danie g³ówne, deser, przek¹ski ró¿ne na pó³miskach, danie ciep³e

         2. Tort lub deser, szampan, wino, ¿yczenia,  danie g³ówne, przek¹ski zimne na pó³miskach, deser, danie ciep³e

         3. Zupa, danie g³ówne, deser,  przek¹ski na pó³miskach

         4. Danie g³ówne, deser,  przek¹ski na pó³miskach

         4. Inna kolejnoœæ ............................................................................................................................................................................

Propozycja na :

      Spotkania typu imieniny, rocznice, imprezy firmowe, spotkania grupowe

Zupy do wyboru:

Przek¹ski zimne:

Menu degustacyjne wersja bankietowa na stoj¹co:

Dania g³ówne  do wyboru:

Czosnkowa 8 z³,            Barszcz z uszkami 12 z³          Rosó³ z makaronem 10 z³           Gulaszowa 11 z³

Rosó³ z ko³dunami 12 z³            Zupa rybna 12 z³           Barszcz ukraiñski 10 z³            Pomidorowa 10 z³

Wiedeñska kremowa 12 z³          Broku³owa 11 z³                ¯urek 12 z³             Cebulowa zap. 13 z³

Kminkowa 9 z³               Piwna 12 z³               Ch³odnik (sezonowo) 12 z³                Inna ...............................................

Przek¹ski opisane s¹ na drugiej stronie oferty, wybrana mo¿e byæ podana pojedynczo na pocz¹tku

spotkania, sposób podania i cenê ustalimy indywidualnie to koszt oko³o 9-14 z³

Ma³e przek¹ski degustacyjne, podawane na ma³ych talerzykach wg indywidualnych uzgodnieñ i cen:

Foie gras - gêsia w¹tróbka w tokaju Aszu, sery dojrzewaj¹ce, polêdwica w zio³ach, piero¿ki z dzika itp
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Sztuka miêsa wo³owa w delikatnym sosie chrzanowym z wiankiem warzyw i roso³kiem w fili¿. - 28 z³

Schab pieczony faszerowany œliwk¹ lub morel¹ w sosie pieczeniowym z puree ziemn. i surówk¹. - 25 z³

Schab po tokajsku duszony w winie i pomidorach podany z kluseczkami i czerwon¹ kapust¹ - 24 z³

Kurczak duszony w sosie œmietanowym (M+M) podany z kluseczkami - 22 z³

Festiwal piero¿ków: z dzikiem i kasz¹, bryndz¹, kaczk¹, ziemniaczane, kapuœciane,  - 24 z³

Pieczeñ cygañska z wieprzowa z czerwonymi ziemniakami i warzywami marynowanymi - 25 z³

Maczanka galicyjska, karkówka pieczona w czerw. winie z cebul¹, kminkowa pod.z buraczkami -24 z³

Kotlet schabowy z koœci¹ podany z ziemniakami i zasma¿an¹ kapust¹ -26 z³

Sznycel po wiedeñsku wieprzowy lub z cielêcy podany  z sa³atk¹ ziemniaczan¹ i cytryn¹ 27/32 z³

Gulasz wêgierski wo³owy podany z sosem plackami ziemniaczanymi i warzywami marynowanymi -29 z³

Rolada z indyka faszerowana ¿urawin¹, pistacjami i serem pleœniowym podana z puree warzywnym -27 z³

Rolada z indyka faszerowana suszonymi pomidorami i szpinakiem, podana z puree warzywnym -27 z³

Ryba pieczona (³osoœ) w pergaminie z zio³ami podana z musem pomidorowym i kluseczkami 32 z³

Polêdwiczka w³oska pieczona faszerowana pom., podana z piero¿kami z sera owczego i musem 32 z³

Pstr¹g sma¿ony na maœle, faszerowany koperkiem i czosnkiem, podany z ziemniaczkiem i sosem 28 z³

Zraz wo³owy z go³¹bkiem ziemniaczanym lub z kasz¹, sos grzybowy, ogórek, æwik³a  27 z³

Polêdwiczka pieczona, faszerowana suszonymi pomidorami i bazyli¹ z puree warzywnym 32 z³

Polêdwiczka sma¿one, marynowane w zio³ach i occie balsamicznym podane z pieczonym jab³kiem - 35 z³
Kaczka pieczona w majeranku, podana z czerwon¹ kapust¹ i jab³kiem* (po³owa kaczki na osobê) - 38 z³

inne wg ¿yczeñ .................................................................................................................................................................................................

oferta do samodzielnego wyboru i kompozycji planowanego przyjêcia oraz kolejnoœci podawania

Organizujemy przyjêcia od 10 do 50 osób jednorazowo lub w wersji z bufetem stoj¹cym do 100 osób

przy jednym stole jednoczeœnie do 36 osób w sali sielsko-anielskiej z mo¿liwoœci¹ tañczenia lub 50 bez czêœci tanecznej.

Do dyspozycji goœci oferujemy stylowe gabinety, salê sielsko-anielsk¹ lub ceglane piwnice na mniej formalne przyjêcia

(Proszê zaznaczyæ jedn¹ wybran¹ pozycje)

(Proszê zaznaczyæ jedn¹ wybran¹ pozycje)
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W podanej ofercie czas przyjêcia do 8 godzin lub godziny 24, po pó³nocy dodatkowa op³ata za serwis 50 z³/godzina.

Przek¹ski i zak¹ski zimne podawane na stó³ na pó³miskach:

(proszê o wybór i zaznaczenie min.  6 pozycji)

Przyjêto podanie przek¹sek po daniu g³ównym na pó³miskach aby zapewniæ odpowiedni koloryt i ró¿norodnoœæ proszê o wybór 6 lub wiêcej

podane ceny za 1 osobê dla grup goœci od 12 do 40 osób w restauracji lub barze, nie s¹ to porcje podawane indywidualnie

Opcjonalne danie na ciep³o podane po 3-4 godzinach :

Ciasto lub deser:

Napoje zimne i ciep³e:

Alkohole:

Kanapki ma³e na pocz¹tek ró¿ne smaki (jajeczna, ogórkowa, z ³ososiem, ze œledziem, tatar wo³owy) -5 z³/os

ŒledŸ w oleju lnianym i korzenny z cebulk¹ 5 z³         Studzienina -galaretka z golonki lub kurczaka 6 z³

Sa³atka jarzynowa klasyczna 5z³,       Sa³atka makaronowa z tuñczykiem i ³ososiem lub kurczakiem 6 z³     

Sa³atka z szynki, sera ¿ó³tego i makaronu w paseczkach w sosie paprykowym lub majonezowym 7 z³

Sa³ata caprese z mozzarel¹ i pomidorami 7 z³       Sa³ata zielona mieszana z orzechami i serem 5 z³

Sa³atka owocowa 6 z³,          Ananas faszerowany owocami 8 z³,           Pieczone jab³ka na sa³acie 4 z³,  

Papryczki i pieczarki faszerowane serem 8 z³,      Warzywa marynowane 4z³       Grzybki marynowane 6z³

Oliwki, serek i suszone pomidory 6 z³,          Sery ró¿ne smaki, (pleœniowy, dojrzewaj¹cy, pó³twardy) 8 z³

Jajka faszerowane dwa smaki z grzybami i ³ososiem z kawiorem - 6z³,               Owoce na paterze 4 z³

Pasztety szlachetne z dodatkiem dziczyzny lub kaczki 5 z³,          Wêdliny wiejskie mieszane 8 z³

Miêsa pieczone (schab z morelami lub œliwk¹) 7 z³         Karkówka pieczona w musztardzie i miodzie 7z³

Kie³baski jagniêce zawijane sma¿one 8z³,        Kie³baski jagniêco-wo³owe z ajvarem 7 z³

Rolada z indyka z pistacjami i ¿urawin¹ 8 z³         Rolada z indyka z suszonymi pomidorami i szpinakiem

inne 

Dodatki i sosy: Chrzan z jab³kiem, musztarda, sos czosnkowy, ¿urawina, æwik³a, - 2 z³ os./1 wybrane

Pieczywo jasne i ciemne z ma³ej domowej piekarni - 2 z³/os.

........................................................................................................................................................................................................................

Suma .............................................................................

Zupa gulaszowa wêgierska w fili¿ance 10 z³

Kie³baska jagniêca zawijana 14 z³

Pó³misek miês galicyjskich 126 z³ lub 95 z³ bez dodatków (mieszane miêsa ró¿ne:, golonka pieczona, kie³baski

jagniêce, kie³baski wo³owo baranie, rumsztyk, karkówka, kie³baski zawijane, marynaty, piero¿ki sma¿one, sosy) jeden na 4-8 osób

Strudel jab³kowy 9 z³      Sernik wiedeñski 10 z³        Totr Sachera 12 z³      Legumina z lodami lub konfitur¹ 12

Tort sezonowy z owocami 11z³       Puchar Lodowy 14 z³         Chrust galicyjski 10 z³  inne .........................................

Szynka pieczona z koœci¹ oko³o 9-10 kg 380-450 z³ (zamówienie z 10 dniowym wyprzedzeniem wymaga peklowania)

Barszcz czerwony ze strudlem kapuœciano-grzybowym 11 z³

Bliny ze œmietan¹ i kawiorem 16 z³         Naleœniki zapiekane 12 z³ 

     Soki owocowe 100% 3 rodzaje wybrane, woda mineralna podawane w dzbankach na stole,

kawa rozpuszczalna i herbata smakowa parzona w czajniczkach-  9 z³/osoba

Oferujemy Pañstwu bogaty wybór alkoholi, oko³o 30 gatunków wyj¹tkowo dobrych win wêgierskich

oraz wódki czyste i smakowe nie spotykane w innych lokalach. Miêdzy innymi Baczewskiego, Kosher, Trojka

Przy zamawianiu znacznej iloœci postaramy siê obni¿yæ cenê detaliczn¹, przygotowaæ ofertê specjaln¹ lub

czêœciowo przyj¹æ Pañstwa alkohol aby oferta by³a dla Pañstwa atrakcyjna.

     Soki owocowe 100% 3 rodzaje do wybrane, woda mineralna podawane w dzbankach na stole,

kawa rozp. i herbat parzona w czajniczkach + napoje gazowane Coca cola, Fanta, Sprite -  14 z³/osoba, 18z³ bo

     Soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, dowolne herbaty smakowe i kawy z ekspresu

ciœnieniowego podawane na indywidualne zamówienia goœci bez ograniczeñ -  22 z³/osoba
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Rodzaj przyjêcia 

Data przyjêcia:  dzieñ tygodnia

Planowany czas trwania przyjêcia  od  do . ponad 

Iloœæ osób:  w tym dzieci  inne uwagi 

Rezerwowane sale:  (iloœæ osób w sali)

Wybrany rodzaj muzyki 

Imiê i nazwisko osoby zamawiaj¹cej

telefon email

...................................................................................................................................

.....................................................................  ....................................

..................... ......................... ..........................

........................................................... .................. ..................

...............................................................................................

..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

 ................................................................................................

: ................................................................. : .....................................................................

Nazwa firmy i dane do faktury: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Inne uwagi lub ¿yczenia: ....................................................................................................................

Cena za osobê ................................. i ca³oœæ:  .....................................................................................

Dop³ata za us³ugi specjalne, rezerwacjê, wystrój, salê ponad ustalony czas: ...........................

Zaliczka w kwocie: .................................................. p³atna gotówk¹ lub na konto do: ...............

Data, czytelny podpis ..........................................   zamawiaj¹cy: ..................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Ogólne informacje:   (Proszê wpisaæ  dane)

Wybrane menu:   (Proszê wpisaæ kolejnoœæ podawania i przewidywalny czas, iloœæ, plus za³acznik)

Napoje, alkohole:   (Proszê wpisaæ kolejnoœæ podawania i przewidywalny czas, iloœæ)

      Zamówienie organizacji przyjêcia w restauracji C.K. Monarchia.

Restauracja Monarchia, Przemyœl, ul..Puszkina 18, tel. 16 67 88 444  www.restauracja-monarchia.pl 

Iloœæ osób mo¿e byæ zmniejszona bez poniesienia op³at nie wiêcej jednak ni¿ 10% zamawianej iloœci i nie póŸniej ni¿ na 5 dni
przed dniem przyjêcia. W innym przypadku liczona jest zamawiana iloœæ. W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana.

BRS R. Witowski Sanok Restauracja Monarchia konto nr:  35 10600076 0000329000009566
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