Przyjęcie okolicznościowe
Dziękujemy za zainteresowanie
Hotelem i Restauracją Lord.

Organizując przyjęcie w naszej Restauracji
w cenie menu otrzymują Państwo:
Dekorację sali w wybranym kolorze
z dostępnych w Restauracji
Ściankę do robienia pamiątkowych zdjęć
Możliwość wniesienia własnego alkoholu /
brak opłaty "korkowego"
Możliwość modyﬁkacji kart menu
Dania wegetariańskie / wegańskie
sporządzamy indywidualnie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Propozycje menu dla min.40 osób

Przyjęcie okolicznościowe
(GODZ. 19:00 - 02:00)
Powitanie gości lampką wina musującego.
Kolacja
Wieprzowina faszerowana
na sosie borowikowym
Puree chrzanowe
Zestaw urozmaiconych surówek
Dania gorące
Krem z dyni z prażonym ziarnem
i mleczkiem kokosowym
Szaszłyk drobiowy z kolorowymi warzywami
Żurek staropolski z białą kiełbasą
lub podudzia drobiowe z sosem
pieczarkowo-serowym
Przekąski
Półmisek mięs wędzonych
staropolskich z własnej wędzarni
Orzeźwiająca sałatka
z fetą i granatem
Sałatka z kurczakiem grillowanym
z sosem czosnkowymlub sałatka
Grecka z oliwkami i sosem winegret
Tartletki drobiowe
Pasztet z suszonymi pomidorami
Tortilla z kurczakiem i warzywami
Deser
Ciasto różne 100g/ osobę

Koszt 1 osoby
180 zł

Dodatki
Pieczywo
Woda niegazowana z cytryną i miętą
Kawa i herbata bez ograniczeń

Przyjęcie okolicznościowe
(GODZ. 19:00 - 03:00)
Powitanie gości lampką wina musującego.
Kolacja
Rolada drobiowa z suszonym
pomidorem na kremowym
szpinaku z ziemniakami
pieczonymi
Dania gorące
Krem
z białych warzyw z pieczonym
bekonem i pietruszką
Bitki wieprzowe w sosie kurkowym
Żurek staropolski z białą kiełbasą
lub Zupa Gulaszowa
Przekąski
Półmisek mięs wędzonych
staropolskich z własnej wędzarni
Rolada z łososia ze szpinakiem
Sałatka z kurczakiem grillowanym
z sosem czosnkowym lub sałatka
Grecka z oliwkami z sosem winegret
Pasztet pieczony z pistacjami
Tortilla z kurczakiem i warzywami
Jajko faszerowane pieczarką
z dodatkiem kawioru i łososia
Deser
Ciasto różne 100g/ osobę

Koszt 1 osoby
210 zł

Dodatki
Pieczywo
Napoje owocowe bez ograniczeń
Napoje gazowane bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną i miętą
Kawa i herbata bez ograniczeń

Oferta dodatkowa
Wzbogać swoje Przyjęcie o staropolską klasykę lub
o nowoczesne dodatki i ciesz się smakiem manufaktury.

Stół z jadłem wiejskim z własnej wędzarni na wiejskiej chatce
Pieczone prosie faszerowane na postumencie z kaszy
Schaby pieczone w tymianku z sosem grzybowym
Candy Bar Pakiet Premium + dekoracja ( ok. 130 szt. )
Min. 10 rodzajów deserków, mufﬁny, eklery,
Fontanna czekoladowa dwusmakowa wraz z owocami i słodkościami.
Napoje zimne – napoje owocowe, napoje gazowane bez ograniczeń
Alkohol ( Stock, Pan Tadeusz, Bols ) bez ograniczeń
Alkohol ( Żubrówka ) bez ograniczeń
Zimne piwo z beczki 30 l + sok malinowy/ żurawinowy
Automatyczny barman na Wesele ALL INCLUSIVE!
18 rodzajów drinków alkoholowych + bezalkoholowe.
Fotolustro z parkietem podświetlanym
Wynajem ścianki cekinowej wraz z girlandą balonową

