Oferta na Przyjęcia Rodzinne
w czasie Świąt Bożego Narodzenia*
Restauracja Gospoda pod Młynem przygotowała dla Panstwa ofertę na organizację
przyjęć rodzinnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Stylowy wystrój sal, doskonała kuchnia i wzorowa obsługa sprawią, że przyjęcie
zorganizowane w naszej restauracji pozostanie miłym i niezapomnianym wydarzeniem.

GOSPODA POD MŁYNEM chętnie udzieli Państwu dodatkowych informacji
pod numerami telefonu: 606-330-000 lub (22) 855-07-01
adresem mailowym: gospoda@gospodapodmlynem.pl
lub na miejscu w restauracji na Ursynowie, na ul. Wiolinowej 14
Minimalne zamówienie wynosi 2200 zł (bez serwisu kelnerskiego i bez alkoholu),
w tym minimalna cena za osobę dorosłą wynosi 129,50 zł + serwis 10%,
za dziecko 79,50 zł + serwis 10%

MENU I
ZUPA (serwowana)
•

Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Pierś z kurczaka faszerowana cukinią i grillowaną papryką w sosie tymiankowym,
podawana z ziemniakami opiekanymi i surówką z białej kapusty

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Jajka faszerowane

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym

•

Sałatka jarzynowa

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks, babeczki
z owocami)

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) – bez ograniczeń

•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną – 0,25l na osobę

Cena pakietu – 129,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
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MENU II
ZUPA (serwowana)
•

Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE (na półmiskach na stole)
•

Kaczka z pieca z sosem żurawinowym

•

Pieczona karkówka w sosie borowikowym

•

Łosoś w sosie koperkowym

•

Ziemniaki opiekane

•

Kopytka

•

Warzywa z wody z masłem rozmarynowym

•

Jabłka pieczone z majerankiem

•

Surówka z białej kapusty

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Schab po warszawsku

•

Jajka faszerowane

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym

•

Sałatka jarzynowa

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks, babeczki z owocami)

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) – bez ograniczeń

•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną – 0,25l na osobę

Cena pakietu – 139,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
GOSPODA POD MŁYNEM
ul. Wiolinowa 14, 02-785 Warszawa
tel. (22) 855-07-01, tel. kom. 606-330-000
e-mail: gospoda@gospodapodmlynem.pl
www.gospodapodmlynem.pl
Nr konta: 03 1050 1025 1000 0092 7225 1084

MENU III
ZUPA (serwowana)
•

Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, podawane z ziemniakami
opiekanymi i warzywami pieczonymi z oliwą

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Schab po warszawsku

•

Jajka faszerowane

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym

•

Sałatka jarzynowa

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks, babeczki z owocami)

•

Półmiski świeżych owoców sezonowych krojonych w plastry

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) – bez ograniczeń

•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną – 0,25l na osobę

Cena pakietu – 149,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
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MENU IV
ZUPA (serwowana)
•

Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem podawany w chlebie

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Roladki z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem dor blue w sosie tymiankowym podawane
z ziemniakami opiekanymi i surówką z białej kapusty

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Schab po warszawsku

•

Jajka faszerowane

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym

•

Sałatka jarzynowa

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks, babeczki z owocami)

BUFET GORĄCY
•

Mix pierogów (z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie)

•

Barszczyk czerwony (serwowany)

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) – bez ograniczeń

•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną – 0,25l na osobę

Cena pakietu – 159,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
GOSPODA POD MŁYNEM
ul. Wiolinowa 14, 02-785 Warszawa
tel. (22) 855-07-01, tel. kom. 606-330-000
e-mail: gospoda@gospodapodmlynem.pl
www.gospodapodmlynem.pl
Nr konta: 03 1050 1025 1000 0092 7225 1084

MENU dla dzieci (do lat 9)
ZUPA (serwowana)
•

Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Filet z kurczaka w złocistej panierce, podawany z frytkami i mizerią

DESER (serwowany)
•

Mus czekoladowy

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na dziecko

Cena pakietu – 79,50 zł za dziecko (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%

CENY WYBRANYCH NAPOJÓW I ALKOHOLI
•

Soki owocowe - 16 zł /litr

•

Coca-Cola - 16 zł /litr

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną - 10 zł /litr

•

Wino musujące Napoli 0,75l - 42 zł /but.

•

Wino musujące Prosecco Riondo Collezione 0,75l - 69 zł /but.

•

Wino białe Arnaud de Villeneuve Blanc – 58 zł /litr

•

Wino czerwone Arnaud de Villeneuve Rouge – 58 zł /litr

•

Wódka Żołądkowa Czysta de Luxe 0,5l - 49 zł /but.

•

Wódka Wyborowa 0,5l – 55 zł /but.

•

Wódka Finlandia 0,5l – 65 zł /but.

•

Piwo Warka z beczki 0,5l - 10 zł

Cenny pozostałych napojów i alkoholi znajdują się na naszej stronie internetowej
www.gospodapodmlynem.pl w zakładce „Karta Menu”
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DODATKOWO OFERUJEMY
•

Tort okolicznościowy śmietanowy z owocami – 12,50 zł /porcja
(Jasny biszkopt, bita śmietana, owoce)

•

Tort okolicznościowy czekoladowy z brzoskwiniami – 14,50 zł /porcja
(Jasny biszkopt o aromacie pomarańczy, mus czekoladowy, brzoskwinie)

•

Tort okolicznościowy czekoladowy z wiśniami - 14,50 zł /porcja
(Ciemny biszkopt, mus czekoladowy, wiśnie)

•

Tort okolicznościowy kawowo-bezowy - 14,50 zł /porcja
(Kawowa beza, mus kawowy)

•

Świeczka cyferka - 10 zł /szt.
Torty podajemy w całości, następnie są krojone przez kelnera.
Minimalne zamówienie wynosi 12 porcji.
Przykładowe zdjęcia tortów znajdują się na naszej stronie internetowej
www.gospodapodmlynem.pl w zakładce „Galeria zdjęć“.
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