Adalbertus
W zabytkowych budynkach Archidiecezji Gnieźnieńskiej
mieści się Hotel Adalbertus i restauracja Tumska,
w której specjalnie dla Państwa
przygotujemy poczęstunek w odpowiednim klimacie.
W bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu
znajduje się parking katedralny z przejściem przez ogród.

PROPOZYCJE MENU:
ZESTAW I – cena 27 zł/ osobę
I Danie:
Tradycyjny rosół z kury z makaronem własnego wyrobu
II Danie (1 por./os.):
Chrupiący kotlet schabowy
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Kapusta zasmażana
Sok owocowy (1 por./os.), woda mineralna (1 por./os.)
Deser - Ciasto (1 por./os.)
Kawa lub herbata
ZESTAW II – cena 34 zł/ osobę
I Danie:
Barszcz czerwony z paluszkiem z ciasta francuskiego lub
Tradycyjny rosół z kury z makaronem własnego wyrobu
II Danie (2 por./os.):
Kotlet de Volaille z kurczaka
Pieczeń wieprzowa w sosie
Zrazy mielone z pieczarkami i cebulką
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieńcem
Bukiet surówek
Sok owocowy (1 por./os.), woda mineralna (1 por./os.)
Deser - Ciasto (2 por./os.)
Kawa lub herbata
ZESTAW III – cena 37 zł/ osobę
I Danie:
Barszcz czerwony z paluszkiem z ciasta francuskiego lub
Tradycyjny rosół z kury z makaronem własnego wyrobu
II Danie: (2,5 por./os.):
Kotlet de Volaille z kurczaka
Chrupiący kotlet schabowy
Pieczeń wieprzowa w sosie
Zrazy mielone z pieczarkami i cebulką
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieńcem
Kompozycja warzyw gotowanych
Bukiet surówek
Sok owocowy (1 por./os.), woda mineralna (1 por./os.)
Deser - Ciasto (2 por./os.)
Kawa lub herbata

Przedstawione zestawy mogą ulec zmianie
zgodnie z Państwa sugestiami.
W celu rezerwacji uroczystości prosimy o kontakt:
61 426 13 60 lub 698 850 687
Powyższe pakiety obowiązują od 7.02.2018 r.

Dojście z parkingu Katedralnego
do Restauracji Tumskiej w Hotelu Adalbertus
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Dojazd z gnieźnieńskich cmentarzy
do Restauracji Tumskiej w Hotelu Adalbertus
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ORGANIZACJA
PRZYJĘCIA POGRZEBOWEGO DLA
.....................................................................................................................................................................................................................

Termin przyjęcia: ...............................
godz.: ...............................
Liczba uczestników: ...............................
Sala: ...............................
Zestaw: ...............................

ZLECENIE - REZERWACJA TERMINU
Zleceniodawca rezerwuje salę na organizację przyjęcia pogrzebowego
w dniu ...............................................................................................................
Tytułem zadatku Zleceniodawca wpłaca kwotę ................................ zł
słownie: .................................................................................................
W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od organizacji przyjęcia
zadatek nie będzie podlegał zwrotowi i przepadnie na rzecz Zleceniobiorcy.

...............................................
w imieniu Zleceniobiorcy
tel. kontaktowy ....................

...............................................
w imieniu Zleceniodawcy
tel. kontaktowy ....................

