Imieniny, Urodziny,
Rocznice Ślubu
Imieniny, Urodziny, Rocznice – wszystkie te niezwykle ważne uroczystości są
wspaniałą okazją do spotkania zarówno w gronie rodzinnym jak i w gronie bliskich
nam osób. Zorganizowanie przyjęcia w restauracji jest natomiast doskonałą
alternatywą dla świętowania w domu. Pozwoli to Państwu biesiadować, bez
konieczności martwienia się o przygotowanie dań, obsługę gości, aranżację wnętrza
czy sprzątanie.
Nasz szef kuchni przygotował dla Państwa propozycje menu, które można u nas
zamówić. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

GOSPODA POD MŁYNEM chętnie udzieli Państwu dodatkowych informacji
pod numerami telefonów: 606-330-000 lub (22) 855-07-01
adresem mailowym: gospoda@gospodapodmlynem.pl
lub na miejscu w restauracji na Ursynowie, na ul. Wiolinowej 14

MENU I
BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Jajka faszerowane

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi

•

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

NAPOJE

• Soki owocowe - 0,25l na osobę
• Woda mineralna niegazowana z cytryną - 0,25l na osobę
Cena pakietu – 66 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 II
ZUPA (serwowana)
•

Krem z pomidorów z dodatkiem śmietany i świeżej bazylii

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Grillowane kotleciki schabowe w sosie serowym, podawane z ziemniakami opiekanymi
i warzywami pieczonymi z oliwą

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

•

Półmiski świeżych owoców sezonowych krojonych w plastry

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 82 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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)
•

Aromatyczna zupa borowikowa z dodatkiem kwaśnej śmietany

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Kaczka z pieca, podawana z kopytkami i pieczonym jabłkiem nadziewanym sosem
żurawinowym

DESER (serwowany)
•

Torcik kawowo-bezowy z sosem wiśniowym

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 87 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 IV
PRZYSTAWKA (serwowana)
•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

ZUPA (serwowana)
•

Krem z pomidorów z dodatkiem śmietany i świeżej bazylii

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, podawane z zapiekanką
ziemniaczaną i warzywami pieczonymi z oliwą

DESER (serwowany)
•

Szarlotka podana na ciepło z kulką lodów i bitą śmietaną

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 94,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 V
DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Roladki z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem pleśniowym w sosie tymiankowym,
podawane z ziemniakami opiekanymi i julien warzywnym z marchewki i cukinii

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Jajka faszerowane

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi

•

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 100,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 VI
ZUPA (serwowana)
•

Staropolski żur z kiełbasą i jajem podawany w chlebie

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, podawane z zapiekanką
ziemniaczaną i warzywami pieczonymi z oliwą

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Jajka faszerowane

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi

•

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 115 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 VII
ZUPA (serwowana)
•

Aromatyczna zupa borowikowa z dodatkiem kwaśnej śmietany

BUFET GORĄCY (na stole lub na bufecie bocznym przy wynajętej sali)
•

Kaczka z pieca w sosie żurawinowym

•

Pieczona karkówka w sosie borowikowym

•

Dorsz w sosie cytrynowym

•

Ziemniaki opiekane

•

Kopytka

•

Jabłka pieczone z majerankiem

•

Warzywa z wody z masłem rozmarynowym

•

Surówka z białej kapusty

BUFET ZIMNY (na stole lub na bufecie bocznym przy wynajętej sali)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Wybór pasztetów

•

Jajka faszerowane

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi

•

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na stole lub na bufecie bocznym przy wynajętej sali)
•

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

•

Półmiski świeżych owoców sezonowych krojonych w plastry

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 127 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

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 VIII
ZUPA (serwowana)
•

Zupa kurkowa

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

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi

•

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

BUFET GORĄCY (na półmiskach na stole)
•

Mix pierogów (z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie) (na półmiskach na stole)

•

Barszczyk czerwony (serwowany)

NAPOJE
•

Soki owocowe – 0,25l na osobę

•

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

Cena pakietu – 130,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane
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)
•

Panierowany filet z kurczaka, podawany z frytkami i mizerią

DESER (serwowany)
•

Lody z bitą śmietaną

NAPOJE (serwowany)
•

Soki owocowe – 0,25l na dziecko

Cena pakietu – 55,50 zł za dziecko (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku doliczony zostanie serwis 10%

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 - 18,50 zł /porcja
(Kawowa beza, mus kawowy)

•
•
•

Świeczka cyferka - 10 zł /szt.
Świeże kwiaty na tort – od 5 zł /szt.
Dekoracje niestandardowe – wyceniamy indywidualnie
Torty podajemy w całości, następnie są krojone przez kelnera.

W cenie tortu jest wykończenie kremem lub masą cukrową, drobna dekoracja np. z owoców, napis
Minimalne zamówienie wynosi 12 porcji.
Przykładowe zdjęcia tortów znajdują sie na naszej stronie internetowej
www.gospodapodmlynem.pl w zakładce „Galeria zdjęć“.
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

CENY WYBRANYCH NAPOJÓW I ALKOHOLI
•

Soki owocowe - 16 zł /litr

•

Coca-Cola - 16 zł /litr

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną - 10 zł /litr

•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) bez ograniczeń - 7 zł /os.

•

Wino musujące Napoli 0,75l - 45 zł /but.

•

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 – 58 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”.

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

