SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ORGANIZOWANIA PRZYJĘĆ
WESELNYCH W KOMPLEKSIE GASTRONOMICZNYM
„ZAJAZD W GÓRACH”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ORGANIZOWANIA PRZYJĘĆ WESELNYCH
W KOMPLEKSIE GASTRONOMICZNYM „ZAJAZD W GÓRACH”
Ślub i przyjęcie weselne to wyjątkowy moment w życiu każdej pary.
Będzie nam niezmiernie miło towarzyszyć Państwu w tej szczególnej chwili.
Z przyjemnością zaplanujemy wraz z Państwem najdrobniejsze szczegóły.
Jesteśmy przekonani, że powierzając nam organizację przyjęcia weselnego dokonują Państwo
trafnego wyboru.
Przygotowanie tak ważnej uroczystości wymaga perfekcyjnej organizacji oraz zachowania niezwykłej
staranności.
Sala weselna „PERŁA GÓR” mieszcząca się w Zajeździe w Górach, to wymarzone miejsce na
przyjęcie weselne, tu tradycja łączy się z elegancją.
Wykwintna kuchnia, profesjonalna obsługa oraz dopracowany wystrój wnętrza zapewniają
niepowtarzalną i niezapomnianą atmosferę każdego przyjęcia.
Personel udzieli wielu cennych porad i wskazówek dotyczących skomponowania odpowiedniego
menu, przygotowania dodatkowych atrakcji, dekoracji oraz oprawy przyjęcia weselnego
uwzględniając specjalne preferencje Młodej Pary oraz życzenia gości.
Na naszej sali balowej możemy ugościć do 180 osób.
W Pokojach Gościnnych jesteśmy w stanie zapewnić wygodny pobyt dla 33-ch osób.
„Perła Gór” jest klimatyzowana oraz posiada nowoczesne oświetlenie, którego kolorystykę możemy
dowolnie dostosować do Państwa preferencji. Kolejną atrakcją jest oświetlona część
parkietu tanecznego, na sali również posiadamy laser 3D, stroboskopy, kolorofony ledowe ,
wbudowany rzutnik i ekran.
Dodatkowym atutem jest przepięknie zaaranżowana w gustownym stylu nowo powstająca
„ORANŻERIA WESELNA”, będzie to część sali w której znajdzie się miejsce min. z: barem/ stół z
asortymentem herbaty i kawy/słodki stół/ wiejski stół , miejsce wypoczynkowe, wszystko zależy od
oprawy przyjęcia.
Kompleks gastronomiczny ZAJAZD w GÓRACH dysponuje własnym agregatem prądotwórczymi
oraz pięknym ogrodem spacerowym.

TERMIN ŚLUBU …………………….......
ZADATEK 1 2000, -

ZADATEK 2 2000, -

DATA PRZYJĘCIA…………………..…..…(……….

DATA PRZYJĘCIA………………………

LICZBA OSÓB ………………………….…
Zadatek konto/gotówka/ karta 74 1910 1048 2269
podać datę imprezy , nazwę firmy bądź osoby prywatnej.

0276 2098 0001 SANTANDER BANK POLSKA . Proszę

Umowa organizacji przyjęcia weselnego
Zawarta w Płocku w dniu …………………………….……….. pomiędzy:
Panią/Panem/Państwem………………………………………………………………
dowodu

osobistego………………………………………….

Nr

zamieszkałym(i)

…………………………………………………………………………………………
kontaktowy………………..…….,………….………………………………

w
telefon

zwanym

dalej

ZAMAWIAJĄCYM , a ZAJAZD W GÓRACH S.C. ul. Kutnowska 23 GÓRY w Płocku,
reprezentowanym przez Monika Jóźwiak zwanym dalej WYKONAWCĄ.
Zawarto umowę o następującej treści:
1.

Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia dla ………..

osób, w

dniu……………………..…… , udostępniając SALĘ WESELNĄ „PERŁA GÓR” mieszczącą
się przy ulicy Kutnowskiej 23 w kompleksie gastronomicznym „ZAJAZDU w GÓRACH”. Ślub
odbędzie się w Kościele…………….………………. godzina………………

przyjazd o

……………… w dniu przyjęcia weselnego do godziny 5 rano dnia następnego (
zamknięcie imprezy, pozostałe rzeczy na stołach zostają wynoszone przez kelnerów).
W przypadku przedłużenia dopłata 700 zł jednorazowa/ tylko do dwóch godzin
przedłużenie

czasu

trwania

imprezy.

Dopuszcza

się

zmniejszenie

liczby

osób

maksymalnie o 10%, a zwiększenie do 20%. Ostateczna liczba gości zostanie określona
OSTATECZNIE na 14 dni przed planowanym przyjęciem.
2.

Zamawiający wnosi ZADATEK w wysokości 2000 tysięcy złotych ogólnych kosztów
przyjęcia weselnego w momencie podpisania umowy w dniu …………… (REZERWACJE
WSTĘPNE WSZYSTKICH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH,

bez podpisania umowy

trzymane są tylko do tygodnia).
3.

Zamawiający zobowiązany jest:
3a. do wpłaty kolejnego ZADATKU w terminie 4 miesięcy przed planowanym przyjęciem w
kwocie 2000 tysięcy.
3b. do uiszczenia należności za wesele oraz pokoje gościnne, śniadania na 2 tygodnie ( 14
DNI) przed planowanym przyjęciem weselnym.
3c. do uiszczenia pozostałych należności ( tort, napoje gazowane, barman, ewentualne
dodatkowe atrakcje) najpóźniej w dniu zakończenia przyjęcia weselnego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością posiłków i potraw
wg załączonego Menu, którego cena na dzień podpisania umowy wynosi
..……………. zł. Do 50 osób pełnopłatnych obowiązuje menu w cenie 220 zł i 240 zł, od 51
do 100 osób pełnopłatnych obowiązuje menu w cenie 210 zł i 230 zł . Powyżej 101 osób
pełnopłatnych obowiązuje menu w cenie 200 zł i 220 zł.

5.

Cena za osobę obejmuje: menu , wynajem Sali, obsługę, standardową dekorację, serwety,
przygotowanie aperitifu powitalnego dla Państwa Młodych ( w przypadku przyjęcia
weselnego) .

6.

W przypadku zmiany stawek podatkowych, wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy
produktów mających wpływ na koszt świadczonych usług Wykonawca zastrzega sobie prawo
do podwyżki ceny menu max o 15% o czym powiadamia zainteresowanych przed upływem
3 miesięcy od wyznaczonej daty przyjęcia weselnego na stronie internetowej, a konkretnych
Zamawiających pisemnie lub telefonicznie. Podwyższenie ceny jest możliwe, w przypadku
takim, Wykonawca musi mieć możliwość odstąpienia od umowy lub wyrazić zgodę na
zmianę ceny.

7.

Wyroby cukiernicze (ciasta, torty, paczki weselne i komunijne);
7.1.

- których nie obejmuje Menu, zostaną dostarczone najpóźniej w dniu planowanego
przyjęcia przez Zamawiającego, ze swej strony Wykonawca zapewni warunki
niezbędne do przechowywania tego typu wyrobów i serwować je będzie w trakcie
przyjęcia.

7.2.

- które na zlecenie zamawiającego dostarcza Wykonawca imprezy zgodnie z
zamówieniem Zamawiający wniesie za nie opłatę zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

8.

Alkohole zostaną dostarczone najpóźniej na 2 dni przed planowanym przyjęciem.
Wykonawca zapewni warunki niezbędne do ich przechowywania oraz możliwość
swobodnego dysponowania nimi w czasie przyjęcia przez Zamawiającego. Wyłącznym
dysponentem alkoholu jest Zamawiający. W przypadku gdyby Wykonawca miał
dysponować alkoholem Zamawiający wnosi opłatę 350 zł dla osoby obsługującej
alkohol (do 130 osób pełnopłatnych ), powyżej wymagana jest druga osoba (koszt 2 x 350
zł ). NIE ROZLICZAMY BUTELEK PO PRZYJĘCIU weselnym nie zależnie czy dysponentem
alkoholu jest ZAMAWIAJĄCY CZY TEŻ WYKONAWCA.
8a.Osoba obsługująca alkohol nie pełni roli barmana ( nie polewa alkoholu, nie robi drinków).
8b. Napoje gazowane zamówione przez WYKONAWCĘ rozliczenie według wypitych
butelek.

Napoje litrowe PEPSI, PEPSI LIGHT, MIRINDA, 7UP lub inne w cenie

fakturowej od dostawcy.
9.

Produkty żywnościowe pozostałe po zakończeniu imprezy oraz alkoholu

zostaną

przekazane Zamawiającemu w dniu zakończenia przyjęcia weselnego do godziny 11 00.
POJEMNIKI jednorazowe od WYKONAWCY – 1 szt – 2 zł.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi, miejsca na

wierzchnie

okrycia w szatni ( nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży i za samą
odzież). Zapewnienia dbanie o czystość w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas
trwania imprezy.

10a. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stołach i w
ich obrębie ( marynarki, torby itp.).
10b. Parking jest nie strzeżony. Obiekt jest monitorowany całodobowo. Nie odpowiadamy za
stłuczki oraz kradzieże.
11. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód powstałych z winy uczestników
imprezy. Określenie ewentualnych zniszczeń związanych z wyposażeniem i konstrukcja
budynku dokonana zostanie na podstawie oględzin uszkodzonych przedmiotów i urządzeń, a
koszt usunięcia zniszczeń Zamawiający zobowiązuje się pokryć w wysokości określonej w
fakturach dokumentujących naprawę uszkodzeń.
12. Dla Dzieci Uczestniczących W Przyjęciu Weselnym Stosuje Się Stawki Specjalne:
12.1 Dzieci w wieku do 5 lat korzystają z menu nieodpłatnie
12.2 Za dzieci w wieku od 5 do 10 lat korzystające z menu zamawiający zapłaci
50 % uzgodnionej stawki.
12.3 DZIECI POZOSTAJĄ POD OPIEKĄ DOROSŁYCH. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA
OPIEKUNKI ZA DODATKOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ. ( DO 2 GODZIN – 300 ZŁ )
12.4 DLA DZIECI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA OSOBNEGO STOLIKA LUB
MIEJSCA SIEDZĄCEGO PRZY RODZICACH. DOSTARCZENIA KOJCA, FOTELIKA DO
SIEDZENIA. POSIADAMY KĄCIK DLA DZIECI ZARÓWNO W OBIEKCIE JAK I NA ZEWNĄTRZ,
KTÓRY WYPOSAŻONY JEST W ZABAWKI I URZĄDZENIA DLA DZIECI ZARÓWNO
MŁODSZYCH JAK I STARSZYCH
12.5 NIEPEŁNOLETNIE DZIECI POZOSTAJĄCE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH OSÓB
ZAMAWIAJĄCYCH IMPREZĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ SĄ POD ICH PRAWOWITĄ OPIEKĄ I ZA
WSZELKIE SZKODY I DEWASTACJE POCZYNIONE PRZEZ NIEPEŁNOLETNIE DZIECI
ODPOWIADAJĄ ZAMAWIAJĄCY IMPREZĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ. DOTYCZY TO
WSZELKICH STRAT KOSZTOWYCH WYKONAWCY IMPREZY DOKONANYCH PRZEZ

NIEPEŁNOLETNICH , ALE RÓWNIEŻ I POZOSTAŁE DOROSŁE OSOBY.

I UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA
REGULAMINU OGRODU ZAJAZDU W GÓRACH. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI

13. ZAMAWIAJĄCY

LOSOWE NA TERENIE CAŁEGO ZAJAZDU W GÓRACH ZARÓWNO NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU JAK I W
ŚRODKU.

14. NIE ZAPEWNIAMY OCHRONY DLA GOŚCI I NIE UCZESTNICZYMY W ŁAGODZENIU
SPORÓW W PRZYPADKU NIE ZAPOWIEDZIANYCH INCYDENTÓW ( BIJATYKI MIĘDZY
GOŚCMI SPOWODOWANE RÓŻNYMI SYTUACJAMI). JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI NA
ŻYCZENIE GOŚCI WEZWAĆ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY PORZĄDKOWE.

15. Wykonawca dysponuje możliwością zorganizowania oprawy muzycznej we własnym
zakresie. Zamawiający ponosi koszty dodatkowe z tego tytułu . Repertuar oprawy
muzycznej jest ustalany indywidualnie z didżejem.
16. Za obsługę wesela (zespół muzyczny, fotograf, kamerzysta) zaproszoną przez
Zamawiającego i korzystającą z Menu zapłaci on 50% stawki.
16 a Wymagane jest aby zespól posiadał maty pod sprzęt zabezpieczające podłogę przed
ewentualnymi zniszczeniami.
16 b ZESPÓŁ

obowiązuje art. 422 kc i zasada pierwszorzędnej odpowiedzialności

profesjonalisty parającego się określonymi usługami, kapela zawodowo i regularnie świadcząca
usługę muzyczną na weselach powinna posiadać licencję ZAiKS na wykonywanie utworów i
odprowadzać wynagrodzenia autorskie za granie na weselach, bez względu na to gdzie się to
granie odbywa.
17. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie Apartament dla Nowożeńców w dniu przyjęcia
weselnego od godziny 14 00 do godziny 12 00 dnia następnego.
18. Rezerwacji noclegów dla gości na życzenie Zamawiającego należy dokonywać 3
miesiące przed planowanym terminem imprezy weselnej. Cena dla gości weselnych – 50
zł od osoby niezależnie od wieku bez możliwości rezygnacji. Dzieci do 5 lat nie liczone ,
bez dostawki , z rodzicami na wspólnym łóżku.
19. Śniadanie dla gości hotelowych najwcześniej od godziny 930 czas trwania najpóźniej do
11 00, koszt od osoby 15 zł .
20. SALA śniadaniowa określana jest przez Wykonawcę imprezy.
21. Poprawiny odbywają się na tej samej Sali. W miesiącach maj oraz czerwiec
WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość zmiany Sali na poprawiny.

Termin

poprawin ustalany jest w momencie podpisywania umowy przyjęcia weselnego.
Rozpoczęcie poprawin najwcześniej od godziny 13, najpóźniej od

godziny 15 00.

Poprawiny odbywają się w formie bufetu szwedzkiego, obejmują wydanie
wszystkich

gorących

posiłków,

które

pozostaną

po

przyjęciu

weselnym.

Wystawione zostaną zimne przekąski, stół z herbatą i kawą. KOSZT za ustaloną liczbę
GOŚCI - 60 zł. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOMÓWIENIA gorącego posiłku na poprawiny
koszt: ZUPA – 6 zł -8 zł – 1 porcja, MIĘSO – 12 zł -18 zł – 1 porcja w zależności od
mięsa, PRZEKĄSKA – 6 ZŁ – 10 ZŁ – 1 PORCJA
22. Poprawiny mogą obejmować jeden wyporcjowany posiłek przełożony z menu
przyjęcia weselnego- dopłata 15 zł od osoby.
23. Czas trwania poprawin do 5 godzin. Powyżej
przedłużenia do dwóch godzin.

5 godzin dopłata 300 zł.

23 a Poprawiny odbędą się w dniu ………….. w godzinach od ..…….do 5 godzin.
24. Rozliczenie kosztów poniesionych przez Wykonawcę:
- liczba osób x cena menu:………………………………….
- kamerzysta 50 %…………………………………………….
- zespól muzyczny, 50 %- liczba.... x ..............................
- fotograf 50 %.................................................................
- dzieci od 5 do 10 lat 50 %- liczba … .x ……………….
- dzieci do lat 5 nieodpłatnie x ……………………………
- stół wiejski stelaż i przygotowanie

200 zł

- stół wiejski wędliny z zewnątrz
- drink barek, barman stelaż/ z zewnątrz

200 zł

- stroboskop, efekty laserowe wesele
- didżej wesele
- didżej poprawiny
- nagłośnienie poprawiny
- stroboskop, efekty laserowe poprawiny

-

- wyroby cukiernicze ( tort , ciasta) z zewnątrz

100 zł

- pokrowce na krzesła 3 zł x …..szt……………………

Czas

- kwiaty ……………………………………………………
- nocleg 50 zł osoba ……..……………………………..
- śniadania 15 zł osoba………………………………….
- potłuczone szkło 5 zł x 1 szt………………………….

25.
Wykonawca
zlecenia
otrzyma
za
powyższą
kwotę........................zł,(słownie : ……………………………………………zł).

usługę

a) 2000zł (słownie DWA TYSIĄCE zł) w formie ZADATKU zostało przekazane
Wykonawcy w dniu ......................... podpisania umowy .
b) 2000 zł (słownie DWA TYSIĄCE
Wykonawcy

zł) w formie ZADATKU zostało przekazane

na 4 miesiące przed planowanym przyjęciem weselnym W

DNIU……………………….
26. Odstąpienie od umowy:
Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy. Jednak rozwiązanie
umowy musi nastąpić wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków- art 357 KODEKSU
CYWILENGO KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS. Odstąpieniu od umowy muszą

towarzyszyć okoliczności wyjątkowe: klęska żywiołowa, nagły niedobór surowców,
wojna a nawet nagła zmiana przepisów. W przypadku wyżej wymienionych
okoliczności,

żadna

ze

stron

nie

ponosi

odpowiedzialności

WYKONAWCA

zobowiązany jest do zwrotu danego mu ZADATKU, a ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa
żądania dwukrotności wpłaconego zadatku. W innym przypadku zadatek jest nie
zwrotny , istnieje możliwość przepisania go na inny termin , bądź oddania innej parze
młodych.
27. Strony postanawiają ponadto:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
28. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania WYKONAWCY.
29. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
30. W sprawach nieuregulowany niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
31. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Podpis ZAMAWIAJĄCEGO

Podpis WYKONAWCY

32. USTALENIA DO IMPREZY W ZAŁĄCZNIKU NUMER 1 . WSZYSTKO CO ZOSTAŁO ZAPISANE W ZAŁĄCZNIKU NUMER 1 JEST
UWAŻANE JAKO WIARYGODNE I WEDŁUG TEGO NASTĘPUJĘ PRZYGOTOWANIE, ZORGANIZOWANIE I ROZLICZENIE
IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSIE ZAJAZD W GÓRACH.
NIE UWZGLĘDNIAMY UZGODNIEŃ SŁOWNYCH, NIE ZAPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU NUMER 1 .

ZAŁACZNIK NUMER 1 DO UMOWY
DOTYCZY ŚCISŁYCH USTALEŃ IMPREZY
W DNIU …………………………………
LICZBA OSÓB …………………………… DZIECI …………
……..
SALA……………………………………. NA WYŁĄCZNOŚĆ/NIE NA WYŁĄCZNOŚĆ (skreślić)
GODZINA OD ……………………DO …………………………..
Strony postanawiają ponadto:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 922 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisana/ny wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zajazd w
Górach S. C. MONIKA JÓŹWIAK CEZARY JÓŻWIAK z siedzibą w Płocku ul. Kutnowska 23 w celach
realizacji umowy o usługi gastronomiczne. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku w/w zgody nie
będzie możliwa realizacja umowy
-----------------------------------------------------( data podpis czytelny)
Ja niżej podpisana/ny wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zajazd w
Górach S. C. MONIKA JÓŹWIAK CEZARY JÓŹWIAK z siedzibą w Płocku ul. Kutnowska 23 w celach
przesyłania ofert marketingowych
------------------------------------------------------( data podpis czytelny )
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zajazd w Górach S. C. Monika Jóźwiak Cezary Jóźwiak
z siedzibą w Płocku ul. Kutnowska 23 zwana dalej Zakładem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wypełnienia administratora obowiązków
wynikających z realizacji umowy i mogą być udostępniane innym podmiotom z którymi łączą spółkę
umowy o współpracy;
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania
4. Dane przechowywane będą na czas realizacji i rozliczenia umowy oraz na czas dochodzenia roszczeń z
tytułu powyższej umowy

ZESPOŁY MUZYCZNE

BARRMANI

**Massivetel

DANIEL 607 961 834

**EX – BOLO
**Rewanż
**Big

725 582 411, 721 020 899
606 674 015
605 408 077
502 383 219

APALDRINKS 507 969 935
**OBSŁUGA DO 3 - 2 BARMANÓW , W CENIE BAR, SZKŁO,

**Forte Plus 3 507 392 616

SERWETKI, SZKŁO, SŁOMKA, DEKORACJE DO

**SunRise

505 280 409 692 391 298

DRINKÓW, ZE WSZYSTKIM OK. 2500,-

**Quest

604 661 852

BARMANI PŁOCK 690 646 005

**Rytm

604 070 137

**OFERTA Z FOTO BUDKĄ ATRAKCYJNA

**Farad

604 289 660

**Vokal

693 609 044 697 626 955

**Anex

608 800 845

**REE TURN MUSIC 796 234 748
**DJ 604 906 750
DODATKOWE DANIA DO MENU WESELNEGO
**można zamienić dania w menu weselnym za 180 zł i 200 ( powyżej 100 osób pełnopłatnych) i menu weselnym za 190 zł i 210 zł ( poniżej 100 osób
pełnopłatnych) zł na podane niżej zamienniki:
** w menu weselnym można uwzględnić osoby nie spożywające mięsa – dania dla wegetarian i wegan.

ZUPY






Krem brokułowy
Krem z pomidorów
Krem kalafiorowy
Zupa pieczarkowa

DRUGIE DANIA












Pierogi z mięsem
Pierogi ze szpinakiem i fetą
Pierogi z kapustą i grzybami
Gołąbki z ryżem
Wątróbka z cebulą i jabłkami
Wątróbka z pieczarkami i cebulą
Szaszłyki drobiowe z warzywami
Kotlet mielony z pieczarkami
Kieszonka drobiowa przekładana mozarellą
Kieszonka drobiowa z twarożkiem i koperkiem
Kieszonka drobiowa ze szpinakiem i fetą

SAŁATKI I PRZEKĄSKI








Sałatka jarzynowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z pora
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka meksykańska
Sałatka z pieczonym kurczakiem, ananasem i kukurydzą
Jajko na plasterku pomidora z sosem czosnkowym

 Śledzie marynowane w przyprawach
 Pasztet własnego wyrobu z pieczarkami i rozmarynem
DANIA DLA WEGETARIAN I WEGAN








Kotlety sojowe
Łosoś parowany z pieca
Bakłażan faszerowany
Grillowane plastry cukinii
Warzywa faszerowane
Placki ziemniaczane
Pierogi ruskie

 Surowe warzywa z kilkom dipami

