
Ośrodek Łubu Dubu 

Danków 41

66-500 Strzelce Kraj.

lubudubu.rezerwacja@gmail.com

798-952-877 / 508-319-115

MENU
spotkanie świąteczne

wersja nr 1

• Zupa:
- barszcz czerwony z krokietem grzybowym.
Cena za osobę: 12,99 zł

• Dania główne, serwowane na półmiskach:
po 1,5 porcji za osobę

- karp smażony,
- pierogi z kapustą i grzybami, 
- wieprzowina na tagliatelle z kasztanami, 
Dodatki:
- ziemniaki z koperkiem,
- pieczywo, masło,  
- surówka z białej kapusty,
- sałatka mieszana ze świeżych warzyw: sałata, pomidor, ogórek, kukurydza, 
papryka, sos winegret.
Cena za osobę: 49,99 zł

• Deser:
bufet z 3 rodzajami ciast: sernik, tort fasolowy z białą czekoladą, murzynek z 
powidłami śliwkowymi, owoce i musli w przezroczystych naczyniach.
Cena za osobę: 24,99 zł

• Przystawki, ułożone na stołach po deserze:
ok. 0,5 porcji dla 1 osoby
- śledzie z cebulką, 
- pasztet własnego wyrobu, serwowany z pastą jajeczną i plastrem pieczonego 
buraka,
- sałatka jarzynowa tradycyjna, 
Cena za osobę: 13,99 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: 16,99 zł
Łącznie osoba dorosła: 118,00 zł
Łącznie dziecko do lat 14: 59,00 zł
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spotkanie świąteczne 
wersja nr 2

• Zupa:
- zupa grzybowa.
Cena za osobę: 12,99 zł

• Dania główne, serwowane na półmiskach:
po 1,5 porcji za osobę

- bigos tradycyjny, 
- pierogi ruskie z sosem ziołowym, 
- karkówka z sosem śliwkowym.
Dodatki:
- ziemniaki z koperkiem,
- pieczywo, masło,  
- surówka z białej kapusty,
- sałatka mieszana ze świeżych warzyw: sałata, pomidor, ogórek, kukurydza, 
papryka, sos winegret.
Cena za osobę: 49,99 zł

• Przystawki, ułożone na stołach po deserze:
ok. 0,5 porcji dla 1 osoby
- śledzie w sosie śmietanowym,
- pasztet własnego wyrobu, serwowany z pastą jajeczną i plastrem pieczonego 
buraka,
- sałatka z makrelą.  
Cena za osobę: 13,99 zł

• Deser:
- we własnym zakresie, opłata za serwis: 2,50 zł /1 os.
• 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: 16,99 zł

Łącznie osoba dorosła: 96,50 zł
Łącznie dziecko do lat 14: 49,50 zł

INFORMACJE DODATKOWE:
Alkohol: ceny zgodne z kartą menu restauracji
lub serwis za alkohol we własnym zakresie, 10,00 zł/1 osoba dorosła.
Do rachunku końcowego doliczamy gratyfikację w wysokości 5% kosztów 
organizacji Przyjęcia, czyli: wynajęcie części sali w określonych godzinach, 
nakrycie stołów białymi obrusami, zastawa, obsługa kelnerska.
Dodatkowe dekoracje, inne sprawy związane z organizacją – po ustaleniach 
indywidualnych.


