soboty 200 zł+3 zł korkowe od osoby
piątki 190 zł+3 zł korkowe od osoby
Promocja od listopada do marca 175 zł+3 zł korkowe od osoby

Restauracja
„Smakosz”
Ogórowie sp. jawna
Skórzewo ul. Poznańska 59
Manager Justyna Kubiak- 502 389 191

Zniżki 50%-orkiestra ,kamerzysta ,foto,
dzieci od 3 do 10 lat
APARTAMENT DLA NOWOŻEŃCÓW GRATIS
POKÓJ DODATKOWY GRATIS

DZIEŃ:
DZIEŃ:
NAZWISKO:
OSÓB:
ORK.
DO ROZLICZENIA:
WPŁATA

WESELE
OBIAD
Rosół z domowym makaronem
Lub
Krem borowikowy lub hiszpański z grzankami i serem
Roladka z kurczaka ze szpinakiem w sosie potrawkowym
Kotlet schabowy z pieczarkami
Zraz wołowy zawijany lub pieczeń wieprzowa
Kotlet de volaile z masłem lub z serem
Medalion z indyka po parysku lub w migdałach
Sakiewka „SMAKOSZA” z polędwicy wieprzowej

trzy porcje mięsa
z asortymentu
na osobę
rodzajów 5-6

DODATKI
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z selera z rodzynkami lub marchew z jabłkiem
Surówka z kapusty białej
Marchewka z groszkiem
Kapusta czerwona z jabłkiem lub buraczki
Sezon (kalafior, fasolka szparagowa z masłem)

pięć rodzajów
do wyboru

Ziemniaki
Pyzy drożdżowe
Frytki
Sos pieczeniowy
Soki owocowe 100% +woda z cytryną – na początek ok.200 ml. Na osobę
Owoce na stół po wydaniu obiadu(w cenie)

PO OBIEDZIE
Kawa ze śmietanką lub herbata(dolewana na życzenie bez dopłaty)
Deser lodowy z owocami
Słodkości 200 gr. na osobę – sernik ,jabłecznik ,kostka truskawkowa ,krówka ,w-z

ZIMNY BUFET
Wieprzowina faszerowana w galarecie
Karkówka w galarecie
Schab w galarecie
Indyk w galarecie z owocami
Galantyna z kurczaka z owocami
Befsztyk tatarski z żółtkiem
Szparagi w szynce
Pierś z kurczaka z ananasem

dwie porcje na osobę

Łosoś galarecie
Pstrąg galarecie

50% ilości osób

Sałatki-jarzynowa ,grecka,
Stoliczna ,pod szubą

2 rodz. do wyboru 70 gran na osobę

Pieczywo (chleb, kawiorek),Masło
Herbata z cytryną(dolewana na życzenie bez dopłaty)

ATRAKCJA WIECZORU DLA GOŚCI OK. godz.23.00 za dopłatą
PŁONĄCA SZYNKA Z PIECA z dodatkami serwowana przez Kucharza
(cena 1 sztuki 450 zł z sosami starcza na 40-45 osób)

WESELE POWYŻEJ 70 OSÓB ATRAKCJA WIECZORU GRATIS !!!
O PÓŁNOCY
Kawa ze śmietanką lub herbata(dolewana na życzenie bez dopłaty)
Tort piętrowy( w cenie) na bitej śmietanie w smakach do wyboru -migdałowy
-migdałowy
-gruszkowy
-truskawkowy
-węgierski
-brzdącowy
-cappucino
-malinowy
Pozostałe słodkie różności

ŚNIADANIE
Barszcz czysty
Strogonow drobiowy
Golonka peklowana gotowana lub golonka po bawarsku
Szaszłyki
Kapusta kiszona zasmażana

100 gr. na osobę
1 porcja na osobę

Szampan, wódka, napojowe własnym zakresie +3zł. od osoby korkowe
W cenie wliczony wystrój sal

