Ośrodek Łubu Dubu
Danków 41
66-500 Strzelce Kraj.
lubudubu.rezerwacja@gmail.com
798-952-877 / 508-319-115

Przyjęcie
całodniowe / całonocne
MENU
wersja tradycyjna
• Zupa:
- rosół z makaronem, pietruszką i marchewką.
Cena za osobę: 11,99 zł
• Dania główne, serwowane na półmiskach:
po 1,5 porcji za osobę
- polędwiczki wieprzowe z sosem cebulowo – kurkowym,
- biała ryba na cytrynowej kaszy burgul, z sosem orzechowo – chrzanowym,
- grillowana pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem, suszonymi pomidorami,
oliwkami i fetą.
Dodatki:
- ziemniaki z koperkiem,
- frytki,
- buraczki z cebulą,
- surówka z białej kapusty,
- sałatka mieszana ze świeżych warzyw: sałata, pomidor, ogórek, kukurydza,
papryka, sos winegret.
Cena za osobę: 59,99 zł
• Deser:
bufet z 3 rodzajami ciast do wyboru (oferta Szefowej Kuchni, załącznik),
owocami i musli w przezroczystych naczyniach.
Cena za osobę: 24,99 zł
• Przystawki, ułożone na stołach po deserze:
ok. 0,5 porcji dla 1 osoby
- roladki z cukinii z serem feta,
- sałatka tabbouleh z kurczakiem, kaszą burgul, pomidorem, ogórkiem,
papryką, cytryną, miętą, podawana z hommosem z ciecierzycy oraz pieczywem
pita z czarnuszką,

- pieczeń ze schabu ze śliwką,
- pasztet własnego wyrobu, serwowany z pastą jajeczną i plastrem pieczonego
buraka.
Cena za osobę: 24,99 zł
• Kolejne ciepłe danie:
1 porcja dla 1 osoby, podawane w wazach
- gulasz po cygańsku, w wazie, z chlebem czystoziarnistym, ogórkiem kiszonym
Cena za osobę: 18,99 zł
• Ostatnia część przystawek:
0,5 porcji dla 1 osoby
- ryba po grecku,
- półmisek wędlin, serów, z pieczywem i sosem chrzanowym,
- sałatka kremowa waldorf z kurczakiem, serem rokpol, winogronami,
orzechami
Cena za osobę: 21,99 zł
• Napoje:
bez ograniczeń, uzupełniane przez obsługę:
-

kawa, herbata – bufet,
woda niegazowana, z owocami/z miętą,
lemoniady własnego wyrobu,
soki owocowe,
napoje gazowane.

Cena za osobę: 19,99 zł
Alkohol:
ceny zgodne z kartą menu restauracji
lub serwis za alkohol we własnym zakresie, 10,00 zł/1 osoba dorosła.
Cena łączna za 1 osobę dorosłą: 182,90 zł
Cena łączna za 1 osobę dorosłą z własnym alkoholem: 192,90 zł
Cena za dzieci do lat 14: 99,00 zł
Dzieci do lat 4: bezpłatnie
W cenę wliczone jest wynajęcie części sali w określonych godzinach, nakrycie
stołów białymi obrusami, zastawa.
Do rachunku końcowego doliczamy gratyfikację dla obsługi w wysokości 5%
kosztów organizacji Przyjęcia.
Dodatkowe dekoracje, inne sprawy związane z organizacją – po ustaleniach
indywidualnych.

