RESTAURACJA TUMSKA
W HOTELU ADALBERTUS
Znajduje siê na Placu Katedralnym,
w zabytkowych budynkach Archidiecezji GnieŸnieñskiej.
To znakomite miejsce do organizacji uroczystoœci ¿a³obnej.

PROPOZYCJE MENU:
ZESTAW I – cena 24 zù/ osobê
I Danie:
Tradycyjny rosóù z kury z makaronem w³asnego wyrobu
II Danie (1 por./os.):
Chrupi¹cy kotlet schabowy
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Kapusta zasma¿ana
Napój owocowy, woda mineralna
Deser (1 por./os.) - Ciasto
Kawa lub herbata
ZESTAW II – cena 29 zù/ osobê
I Danie:
Barszcz czerwony z paluszkiem z ciasta francuskiego lub
Tradycyjny rosóù z kury z makaronem w³asnego wyrobu
II Danie (2 por./os.):
Kotlet de Volaille z kurczaka
Chrupi¹cy kotlet schabowy
Pieczeñ wieprzowa w sosie
Zrazy mielone z pieczarkami i cebulk¹
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieñcem
Zestaw surówek z bia³ej kapusty i marchwi
Napój owocowy, woda mineralna
Deser (2 por./os.) - Ciasto
Kawa lub herbata
ZESTAW III – cena 32 zù/ osobê
I Danie:
Barszcz czerwony z paluszkiem z ciasta francuskiego lub
Tradycyjny rosóù z kury z makaronem w³asnego wyrobu
II Danie: (2,5 por./os.):
Kotlet de Volaille z kurczaka
Chrupi¹cy kotlet schabowy
Pieczeñ wieprzowa w sosie
Zrazy mielone z pieczarkami i cebulk¹
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieñcem
Kompozycja warzyw gotowanych
Zestaw surówek
Napój owocowy, woda mineralna
Deser (2 por./os.) - Ciasto
Kawa lub herbata
ZESTAW IV – cena 50 zù/ osobê
I Danie:
Tradycyjny rosóù z kury z makaronem w³asnego wyrobu
lub Barszcz czerwony z pasztecikiem
II Danie: (3 por./os.):
Kotlet de Volaille z kurczaka
Kaczka po polsku z jab³kami
Bitki wieprzowe w sosie grzybowym
Ziemniaki gotowane okraszone koperkiem
Frytki oblane letnim rumieñcem
Kompozycja warzyw gotowanych
Zestaw surówek
Sok owocowy, woda mineralna
Deser (2 por./os.) - Ciasto
Kawa lub herbata

Przedstawione zestawy mog¹ ulec zmianie
zgodnie z Pañstwa sugestiami.
W celu rezerwacji uroczystoœci prosimy o kontakt:
61 426 13 60 lub 698 850 687
Powy¿sze pakiety obowi¹zuj¹ od 23.03.2015 r.

Dojœcie z parkingu Katedralnego
do Restauracji Tumskiej w Hotelu Adalbertus
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ORGANIZACJA
PRZYJÊCIA POGRZEBOWEGO DLA
.....................................................................................................................................................................................................................

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

ZLECENIE - REZERWACJA TERMINU
Zleceniodawca rezerwuje salê na organizacjê przyjêcia pogrzebowego
w dniu ...............................................................................................................
Tytu³em zadatku Zleceniodawca wp³aca kwotê ................................ z³
s³ownie: .................................................................................................
W przypadku odst¹pienia przez Zleceniodawcê od organizacji przyjêcia
zadatek nie bêdzie podlega³ zwrotowi i przepadnie na rzecz Zleceniobiorcy.

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

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

