•

Pożegnanie z pracy
Zaproszenie współpracowników na wspólne wyjście aby
w niezobowiązującej atmosferze móc się pożegnać to wspaniały pomysł.
Nasz szef kuchni przygotował na tę okazję propozycje menu,
które można u nas zamówić.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu

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
• Schab po warszawsku
• Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
• Śledź po polsku z cebulką w oleju
• Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym
• Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry
• Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi
• Smalec własnej produkcji
• Ogórki kiszone
• Pieczywo

Cena pakietu – 63 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10%

*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

GOSPODA POD MŁYNM
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
BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
• Wędliny i mięsa pieczone
• Wybór pasztetów
• Schab po warszawsku
• Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
• Śledź po polsku z cebulką w oleju
• Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym
• Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry
• Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi
• Smalec własnej produkcji
• Ogórki kiszone
• Pieczywo

GORĄCY BUFET (na półmiskach na stole)
• Pierogi z mięsem
• Pierogi z kapustą i grzybami
• Pierogi ruskie
• Barszczyk czerwony (serwowany)

Cena pakietu –88,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

GOSPODA POD MŁYNM
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
BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
• Wędliny i mięsa pieczone
• Wybór pasztetów
• Schab po warszawsku
• Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
• Śledź po polsku z cebulką w oleju
• Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym
• Sałata z gruszką, serem pleśniowymi i orzechami włoskimi
• Smalec własnej produkcji
• Ogórki kiszone
• Pieczywo

GORĄCY BUFET (na półmiskach na stole)
• Talerze mięs grillowanych (polędwiczki wieprzowe, pierś z kurczaka, boczek,
karkówka, frankfurterki) z ziemniakami opiekanymi i surówką z białej kapusty

Cena pakietu – 106 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10%

*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

GOSPODA POD MŁYNM
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
DANIE GŁÓWNE (serwowane)
• Placek po zbójnicku

BUFET ZIMNY (na półmiskach na stole)
• Wędliny i mięsa pieczone
• Wybór pasztetów
• Schab po warszawsku
• Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
• Śledź po polsku z cebulką w oleju
• Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym
• Sałata z gruszką, serem pleśniowymi i orzechami włoskimi
• Smalec własnej produkcji
• Ogórki kiszone
• Pieczywo

ZUPA (serwowana)
• Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem podawany w chlebie

Cena pakietu –114,50 zł za osobę (razem z VAT)
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane

GOSPODA POD MŁYNM
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
ZUPA (serwowana)
•

Staropolski żur z kiełbasą i jajem podawany w chlebie

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

•

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami

•

Śledź po polsku z cebulką w oleju

•

Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym

•

Sałata z gruszką, serem pleśniowymi i orzechami włoskimi

•

Smalec własnej produkcji

•

Ogórki kiszone

•

Pieczywo

BUFET DESEROWY (na półmiskach na stole)
•

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

Cena pakietu – 138 zł (razem z VAT) od osoby
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis kelnerski 10%
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane
GOSPODA POD MŁYNM
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

•

Kawa, herbata (z zaparzaczy) bez ograniczeń - 10 zł /os.

•

Wino musujące Napoli 0,75l - 55 zł /but.

•

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

•

Wino białe Arnaud de Villeneuve Blanc – 78 zł /litr

•

Wino czerwone Arnaud de Villeneuve Rouge – 78 zł /litr

•

Wódka Żołądkowa Czysta de Luxe 0,5l - 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

•

Piwo Miłosław TUBA 5l – 120 zł
Cenny pozostałych napojów i alkoholi znajdują się na naszej stronie internetowej
www.gospodapodmlynem.pl w zakładce „Karta Menu”.
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