Konsolacja
Obiad po pogrzebie
Strata bliskiej osoby to ogromny ból i żal. Aby pomóc Państwu w przygotowaniu
obiadu pożegnalnego w tym trudnym i smutnym dniu, przygotowaliśmy propozycje
menu na konsolację.
Poniżej prezentujemy trzy zestawy menu na stypę, stworzone w oparciu o tradycyjne
dania kuchni polskiej. Możecie Państwo wybrać jeden z nich lub skomponować
własny. Chętnie Państwu doradzimy. Zapraszamy do kontaktu.

GOSPODA POD MŁYNEM 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
ZUPA (serwowana)
•

Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Tradycyjny kotlet schabowy, podawany z ziemniakami opiekanymi i surówką z białej
kapusty

DESER (serwowany)
•

Szarlotka podana na ciepło z kulką lodów i bitą śmietaną

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) - bez ograniczeń

Cena pakietu – 83 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)
•

Tradycyjna zupa pomidorowa

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Grillowana pierś z kurczaka w sosie kurkowym, podawana z ziemniakami opiekanymi
i surówką z białej kapusty

DESER (serwowany)
•

Szarlotka podana na ciepło z kulką lodów i bitą śmietaną

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) - bez ograniczeń

•

Sok pomarańczowy - 0,25l na osobę

Cena pakietu – 88 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)
•

Staropolski żur z kiełbasą i jajem podawany w chlebie

DANIE GŁÓWNE (serwowane)
•

Udziec z indyka w sosie z suszonych pomidorów, ziemniaki puree, warzywa z wody

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
•

Wędliny i mięsa pieczone

•

Pasztety

•

Jajka faszerowane

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałatka jarzynowa

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

NAPOJE
•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) - bez ograniczeń

•

Sok pomarańczowy - 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

CENY WYBRANYCH NAPOJÓW I ALKOHOLI
•

Soki owocowe - 20 zł /litr

•

Coca-Cola - 20 zł /litr

•

Woda mineralna niegazowana z cytryną - 16 zł /litr

•

Wino białe - Arnaud de Villeneuve Blanc – 78 zł /litr

•

Wino czerwone - Arnaud de Villeneuve Rouge – 78 zł /litr

•

Wódka Żołądkowa Czysta de Luxe - 59 zł /but.

•

Wódka Wyborowa 0,5l – 69 zł /but.

•

Wódka Finlandia 0,5l – 79 zł /but.

•

Piwo Miłosław z beczki 0,5l - 14 zł
Pozostałe ceny napojów i alkoholi znajdują się na naszej stronie internetowej
www.gospodapodmlynem.pl w zakładce „Karta Menu”
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