IMega Pakiet 150 z³

Mini Pakiet 46 z³

120 z³/os.

Idealny na urodziny

Idealny na urodziny

I DANIE
Krem ze œwie¿ych pomidorów z mozzarell¹ i nut¹ bazylii
lub
Tradycyjny rosó³ z kury z makaronem

I DANIE
Tradycyjny rosó³ z kury z makaronem
II DANIE (SERWOWANE)
Kotlet schabowy panierowany
podany z ziemniakami
gotowanymi okraszonymi koperkiem
i zasma¿an¹ kapust¹

II DANIE - 2,5 por./os.
Roladki z drobiu w panierce panko
z serem i szynk¹
Zawijaniec z drobiu z pieczarkami
Bitki ze schabu w sosie z zielonego pieprzu
Schab gajowego
DODATKI
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Ziemniaki zapiekane w zio³ach
Kompozycja warzyw gotowanych
Bukiet surówek

42 z³/os.

.

Pakiety Menu

S£ODKI POCZÊSTUNEK
Ciasto z cukierni Hotelu Pietrak
Kawa lub herbata
Sok owocowy (1 por./os.)
Woda mineralna (1 por./os.)

S£ODKI POCZÊSTUNEK
Mus truskawkowy z ga³k¹ loda
Tort jubileuszowy
lub Ciasto z cukierni Hotelu Pietrak (3 por./os.)
Kawa lub herbata
ZIMNE ZAK¥SKI - 2,5 por./os.
Rolada z kurczaka ze szpinakiem
Staropolski pasztet z ¿urawin¹
Soczysty schab z nadzieniem
chrzanowo - szczypiorkowym
Karkówka faszerowana grzybami
Tradycyjna sa³atka jarzynowa
Pieczywo, mas³o
ATRAKCJA KULINARNA WIECZORU
Udziec wieprzowy
z sosem pieczeniowym - ¿urawinowym i chrzanowym
Chleb wiejski, smalec z przyprawami, ogórki kiszone
Barszcz czerwony
.

Sok owocowy - 0,5 l/os.
Woda mineralna - bez ograniczeñ

Szczegó³y oferty u kierowników:

Gniezno - Hotel Pietrak
Barbara Wrzesiñska - tel. + 48 668 406 058
El¿bieta Kamiñska - tel. + 48 606 218 480

Gniezno - Hotel Adalbertus
Sylwia Maciejewska - tel. +48 698 850 687

W¹growiec - Hotel Pietrak
Iwona Nawrocka - tel. + 48 664 483 822

Trzemeszno - Hotel Pietrak
Marianna Czerniak - tel. +48 728 371 396
Mariola Kamiñska - Rzepczak - tel. + 48 506 085 711
Pakiety zawarte w ulotce s¹ wa¿ne od 30.10.2017 r.
Obowi¹zuj¹ przy rezerwacjach powy¿ej 10 os.
Alkohole i napoje gazowane - dodatkowo p³atne.

IMIENINY
URODZINY
CHRZCINY
JUBILEUSZE
INNE UROCZYSTOŒCI
- URODZINY
- CHRZCINY
- JUBILEUSZE

www.pietrak.pl

I Standard Pakiet 95 z³ 79 z³/os.
Idealny na chrzciny

I DANIE
Tradycyjny rosó³ z kury z makaronem
lub
Barszcz czerwony
podany z pasztecikiem
II DANIE - 2,5 por./os.
Roladka drobiowa faszerowana szpinakiem
podana z sosem œmietanowym
Kotlet de Volaille z kurczaka
podsycony maœlanym smakiem
Pieczeñ wieprzowa w sosie
Finezyjny przek³adaniec ze schabu
zapiekany z pomidorem,
pieczark¹ i serem
DODATKI
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieñcem
Kompozycja warzyw gotowanych
Bukiet surówek
S£ODKI POCZÊSTUNEK
Mus truskawkowy z ga³k¹ loda
Tort okolicznoœciowy
(ró¿ne smaki do wyboru)
lub
Ciasto z Cukierni Hotelu Pietrak - 3 por./os.
Kawa lub herbata
Sok owocowy - 0,5 l/os.
Woda mineralna - bez ograniczeñ

II Standard
Pakiet 120 z³ 95 z³/os.
Idealny na imieniny
I DANIE
Krem z bia³ych warzyw z grzankami

II DANIE - 2,5 por./os.
Rolada z kurczaka z warzywami
w sosie pomidorowo-paprykowym
Filet z kurczaka po parysku
Kotlet szwajcarski
Roladki wieprzowe z szynki w sosie pieczeniowym
DODATKI
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Z³ociste ziemniaki zapiekane
Kompozycja warzyw gotowanych
Bukiet surówek
DESER
Mus jogurtowy z wiœniami w ¿elu
lub
Ciasto z Cukierni Hotelu Pietrak - 3 por./os.
Kawa lub herbata
ZIMNE ZAK¥SKI - 2,5 por./os.
Pó³misek miês pieczystych: schab, indyk, karkówka
Staropolski pasztet z ¿urawin¹
Sa³atka Cezar z grillowanym kurczakiem i grzankami
Sa³atka grecka z serem feta i oliwkami
Chleb wiejski, smalec z przyprawami, ogórki kiszone

III Standard
Pakiet 140 z³ 100 z³/os.
Idealny na 18 - stkê
I DANIE
Krem ze œwie¿ych pomidorów z kluseczkami
II DANIE - 2,5 por./os.
Kotlet de Volaille z kurczaka
podsycony maœlanym smakiem
Dramstiki z kurczaka w chrupi¹cej
panierce panko z sosem barbecue
Bitki ze schabu w sosie pomidorowo - bazyliowym
Tradycyjny kotlet schabowy
DODATKI
Frytki oblane letnim rumieñcem
Ziemniaki zapiekane
Bukiet surówek
DESER
Mus jogurtowy z wiœniami w ¿elu
Tort urodzinowy
Kawa lub herbata
ZIMNE ZAK¥SKI - 2,5 por./os.
Pó³misek miês pieczystych: schab, indyk, karkówka
Sa³atka z grillowanym kurczakiem w tortilli
Sa³atka ziemniaczana owiniêta w p³atkach szynki
Kolorowa sa³atka z tortellini
Pieczywo, mas³o
COŒ NA GOR¥CO
Barszcz czerwony

Sok owocowy - 0,5 l/os.
Woda mineralna - bez ograniczeñ

Sok owocowy - 0,5l/os.
Woda mineralna - bez ograniczeñ

