
I Standard Pakiet 85 zł 68 zł/os.  

 

 Tradycyjny rosół z kury z makaronem •
lub

 Barszcz czerwony •
podany z pasztecikiem

 

 Wykwintna rolada drobiowa •
faszerowana warzywami 

z sosem paprykowo - pomidorowym
 Kotlet de Volaille z kurczaka•

podsycony maślanym smakiem
 Pieczeń wieprzowa w sosie•

 Finezyjny przekładaniec ze schabu•
zapiekany z pomidorem,

pieczarką i serem 

 Ziemniaki okraszone koperkiem •
 Frytki oblane letnim rumieńcem•
 Kompozycja warzyw gotowanych•

 Bukiet surówek•

 Mus truskawkowy•
z gałką loda i bitą śmietaną

• Tort okolicznościowy
(różne smaki do wyboru)

lub
 Ciasto z Cukierni Hotelu Pietrak - 2 por./os.•

 Kawa lub herbata•
na życzenie Gości

 Napój owocowy - 0,5 l/os.•
 Woda mineralna - 0,5 l/os. •

I DANIE

                  Idealny na chrzciny

II DANIE - 2,5 por./os.

DODATKI

SŁODKI POCZĘSTUNEK

II Standard Pakiet 99 zł 80 zł/os.

 Tradycyjny rosół z kury z makaronem•
lub

 Zupa pomidorowa z makaronem•

I
 Kotlet de Volaille z kurczaka•

podsycony maślanym smakiem
 Kotlet schabowy panierowany •

 Pieczeń z karkówki •
w sosie grzybowym

 Roladki wieprzowe w sosie pieczeniowym•

 Ziemniaki okraszone koperkiem•
 Frytki oblane letnim rumieńcem•

 Bukiet surówek•
 Buraczki•

 Tort okolicznościowy•
(różne smaki do wyboru)

lub Ciasto z Cukierni Hotelu Pietrak - 2 por./os.

 Kawa lub herbata na życzenie Gości•

 Sałatka Cezar z grillowanym•
kurczakiem i grzankami

 Sałatka grecka z serem feta i oliwkami•
 Deski wędlin, serów, warzyw•

 Wybór pieczywa, masło•

 Napój owocowy - 0,5 l/os.•
 Woda mineralna - 0,5 l/os.•

                  Idealny na 18 - stkę

I DANIE

II DANIE - 2,5 por./os.

DODATKI

SŁODKI POCZĘSTUNEK

ZIMNE ZAKĄSKI - 2 por./os.

   I Mega Pakiet 125 zł 99 zł/os

 Śledź po królewsku•
 Bułeczki własnego wypieku •

 Masełko•

 Krem z grzybów leśnych•
podany z łazankami

 Królewska kaczka •
w sosie pieczeniowym podana z pyzami

i modrą kapustą w jabłuszku

 Szarlotka z gałką loda waniliowego•

 Kawa lub herbata na życzenie Gości •

 Wędliny podsuszane:•
kabanosy, krakowska,

polska kiełbasa surowa;
  Pasztet domowy, baleron,•

szynka gotowana
 Chleb wiejski, ogórki kiszone,•

Smalec z przyprawami
 Pikle marynowane, pomidory•

 Strogonow drobiowy lub wieprzowy•
 podany z kluseczkami półfrancuskimi

 Pieczywo•

 Napój owocowy - 0,5 l/os.•
• Woda mineralna - 0,5l/os.

                  Idealny na jubileusz
Regionalny

PRZYSTAWKA

II DANIE (SERWOWANE)

I DANIE

SŁODKI POCZĘSTUNEK

STÓŁ WIEJSKI

COŚ NA GORĄCO



- URODZINY

- CHRZCINY

- JUBILEUSZE

www.pietrak.pl

Pakiety Menu 

   
     IMIENINY
   URODZINY
   CHRZCINY

   JUBILEUSZE 
  INNE UROCZYSTOŚCI

 Tradycyjny rosół z kury z makaronem•

 „Cordon Blue” faszerowany serem i szynką•
 Kotlet de Volaille z kurczaka•

podsycony maślanym smakiem
 Bitki ze schabu w sosie pieprzowym•

 Sznycel wieprzowy z pieczarkami•

 Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem•
 Frytki oblane letnim rumieńcem•
 Kompozycja warzyw gotowanych •

 Bukiet surówek•

 Mus truskawkowy z gałką loda i bitą śmietaną•
 Tort jubileuszowy•

lub Ciasto z cukierni Hotelu Pietrak (2 por./os.)
 Kawa lub herbata na życzenie Gości•

 Rolada z kurczaka ze szpinakiem•
 Staropolski pasztet z żurawiną •
 Soczysty schab z nadzieniem •
chrzanowo - szczypiorkowym

 Karkówka faszerowana grzybami•
 Tradycyjna sałatka jarzynowa•

 Pieczywo, masło•

 Udziec wieprzowy •
z sosem żurawinowo - pieczeniowym

 Chleb wiejski, smalec z przyprawami, ogórki kiszone•

 Napój owocowy - 0,5 l/os.•
 Woda mineralna - 0,5 l/os.•

IIMega Pakiet 119 zł   95 zł/os.
                  Idealny na urodziny

I DANIE

II DANIE - 2,5 por./os.

DODATKI

SŁODKI POCZĘSTUNEK

ZIMNE ZAKĄSKI - 2,5 por./os.

ATRAKCJA SZEFA KUCHNI

Mini Pakiet 46 zł   38 zł/os.

 Tradycyjny rosół z kury z makaronem•

 Kotlet schabowy panierowany•
podany z ziemniakami

 gotowanymi okraszonymi koperkiem 
i zasmażaną kapustą

 Deser lodowo - owocowy•
lub Ciasto z cukierni Hotelu Pietrak
 Kawa lub herbata na życzenie Gości•

 Napój owocowy •
lub Woda mineralna (1 por./os.)

Szczegóły oferty u kierowników:

 Gniezno - Hotel Pietrak •

Barbara Wrzesińska - tel. + 48 668 406 058
Elżbieta Kamińska  - tel. + 48 606 218 480

 Gniezno - Hotel Adalbertus •

Sylwia Maciejewska - tel. +48 698 850 687

 Wągrowiec - Hotel Pietrak •

Iwona Nawrocka - tel. + 48 664 483 822

 Trzemeszno - Hotel Pietrak•

Marianna Czerniak - tel. +48 728 371 396
Mariola Kamińska  - Rzepczak - tel. + 48 506 085 711

Pakiety zawarte w ulotce są ważne od 13 września 2016 r.

                  Idealny na urodziny

II DANIE (SERWOWANE)

I DANIE

SŁODKI POCZĘSTUNEK


