
Przygotowane menu jest wstępną propozycją którą można w dowolny sposób modyfikować. 
Z każdym zamawiającym menu jest przegotowywane indywidualnie z uwzględnieniem jego preferencji i życzeń.

Jeśli zdecydowaliby się Państwo powierzyć organizację waszej uroczystości należałoby wpłacić zaliczkę gotówką w karczmie
przelewem bankowym, ponieważ gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku.

ILOŚĆ, RODZAJI I WIELKOŚCI PORCJI DOPASOWANE SĄ DO ILOŚCI GOŚCI.

MENU I GRILL 65zł/os 
(2 porcje mięsa na osobę)

Obiad w formie grilla:
Karkówka grillowana

Szaszłyki drobiowe z papryką, pieczarką i cebulką
Kiełbaski grillowane
Ziemniaki opiekane

Sałatki:
Sałatka ziemniaczana z warzywami gotowanymi, cebulą i sosem śmietanowym

Surówka coleslaw na bazie białej kapusty, marchewki z majonezem

Zakąski:
Smalec wiejski
Ogórki kiszone

Deski wędlin
Deski serów

Sosy (ketchup, czosnkowy, chrzanowy, curry)
Pieczywo i masło

Napoje:
Kawa/herbata 

Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy

Woda nie gazowana 
Cola

Dodatkowe opłaty niezależne od ilości osób:
Palenisko - rozpalenie w dniu imprezy w zależności od czasu trwania
Alkohol – możliwość zakupu własnego (nie pobieramy korkowego)

Dekorowanie Sali – cena według indywidualnego zamówienia
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Przygotowane menu jest wstępną propozycją którą można w dowolny sposób modyfikować. 
Z każdym zamawiającym menu jest przegotowywane indywidualnie z uwzględnieniem jego preferencji i życzeń.

Jeśli zdecydowaliby się Państwo powierzyć organizację waszej uroczystości należałoby wpłacić zaliczkę gotówką w karczmie
przelewem bankowym, ponieważ gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku.

ILOŚĆ, RODZAJI I WIELKOŚCI PORCJI DOPASOWANE SĄ DO ILOŚCI GOŚCI.

MENU II GRILL 80zł/os 
(2 porcje mięsa na osobę)

Obiad w formie grilla :
Karkówka grillowana

Szaszłyki drobiowe z papryką, pieczarką i cebulką
Kiełbaski grillowane
Ziemniaki opiekane

Sałatki:
Fasolka szparagowa w pomidorach z czosnkiem

Surówka wielowarzywna z sosem śmietanowym i prażonym słonecznikiem

Zakąski:
Patery mięs w galarecie

Smalec wiejski
Ogórki kiszone

Deski wędlin
Deski serów

Pieczywo i masło
Sałatka Minicaprese z pomidorkami koktajlowymi i rukolą

Sałatka Gyros z grillowanym kurczakiem
Sosy: ketchup, czosnkowy, chrzanowy, curry

Ciasta:
Słony karmel

Cytrynka
Tiramisu

Napoje:
Kawa/ herbata 

Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy

Woda gazowana
Woda nie gazowana 

Coca-cola

Zupa Nocna :
 (1 zupa do wyboru)

Barszcz z uszkami
Flaki wołowe

Gulaszowa

Dodatkowe opłaty niezależne od ilości osób:
Palenisko - rozpalenie w dniu imprezy w zależności od czasu trwania
Alkohol – możliwość zakupu własnego (nie pobieramy korkowego)

Dekorowanie Sali – cena według indywidualnego zamówienia

KARCZMA
LUBICZÓW KA
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Przygotowane menu jest wstępną propozycją którą można w dowolny sposób modyfikować. 
Z każdym zamawiającym menu jest przegotowywane indywidualnie z uwzględnieniem jego preferencji i życzeń.

Jeśli zdecydowaliby się Państwo powierzyć organizację waszej uroczystości należałoby wpłacić zaliczkę gotówką w karczmie
przelewem bankowym, ponieważ gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku.

ILOŚĆ, RODZAJI I WIELKOŚCI PORCJI DOPASOWANE SĄ DO ILOŚCI GOŚCI.

MENU III GRILL95zł/os 
(2 porcje mięsa na osobę)

Obiad w formie grilla :
Karkówka grillowana

Szaszłyki drobiowe z papryką, pieczarką i cebulką
Kiełbaski grillowane
Ziemniaki opiekane

Sałatki:
Surówka z selera z rodzynkami

Warzywa grillowane z ziołami i oliwą

Zakąski:
Patery mięs w galarecie

Smalec wiejski
Ogórki kiszone

Deski wędlin
Deski serów

Pieczywo i masło
Sałatka Grecka z serem feta, oliwkami i sosem winegret

Sałatka Meksykańska z kurczakiem ananasem i kukurydzą
Sosy: ketchup, czosnkowy, chrzanowy, curry

Ciasta:
Szarlotka jabłkowa z dodatkiem cynamonu

Sernik
Czekoladowe z wiśniami

Napoje:
Kawa/ herbata 

Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy

Woda nie gazowana 
Coca-cola

Udziec pieczony płonący, krojony przy gościach przez kucharza na Sali
+ kasza + 3 rodzaje sosów

Dodatkowe opłaty niezależne od ilości osób:
Palenisko - rozpalenie w dniu imprezy w zależności od czasu trwania
Alkohol – możliwość zakupu własnego (nie pobieramy korkowego)

Dekorowanie Sali – cena według indywidualnego zamówienia

KARCZMA
LUBICZÓW KA
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