HAPPY SALAD
Wadowice ul Zatorska 2 ( lub Wąska)
Tel kont do lokalu:
533 316 749
Tel kont w sprawie
Imprez zorganizowanych: 506284283(proszę informować iż dzwonią Państw w sprawie HAPPY SALAD)
salad@happysalad.pl
www.happysalad.pl

PROPOZYCJA MENU

OBIAD I:






Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z makaronem
Żurek z jajkiem, ziemniaczkami i kiełbasą
Krem paprykowo pomidorowy z grissini
Krem z brokuł z grissini

OBIAD II:









[ proszę wybrać jedno danie dla wszystkich uczestników ]

Filecik z suszonymi pomidorami owinięty boczkiem, talarki z ziemniaka, sałaty mieszane
Filecik z grilla w sosie koperkowo limonowym, ziemniaczki z wody, sałaty mieszane
Filet z grilla w sosie śmietankowo-szpinakowym, ziemniaczki opiekane, sałaty mieszane
Chrupiące pasemka z kurczaka, frytki, sos, czosnkowy, mieszane sałaty
Kotlet Devolay, ziemniaczki z wody, sałaty mieszane
Schab po góralsku(faszerowany serem i pieczarkami),talarki z ziemniaka, sałaty mieszane
Pieczeń w sosie własnym, ziemniaczki z wody, Salaty mieszane
Tradycyjny polski schabowy, ziemniaczki opiekane, zestaw surówek

DESER:







[ proszę wybrać jedno danie dla wszystkich uczestników ]

[ proszę wybrać jedno opcje dla wszystkich uczestników]

Szarlotka
Ciastko czekoladowe
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
Sałatka owocowa z bita śmietaną
Ciasta na paterach na stołach [ sernik, jabłecznik, ciasto drożdżowe, ciasto z galaretką itp.]
Tort okolicznościowy

ZIMNA PŁYTA:








Półmisek wędlin oraz serów
Tartinki o wielu kolorach
Ryba po grecku
Sałatka szefa z grillowanym kurczakiem
Sałatka z brokułami, kalafiorem, kukurydzą, serem feta w lekkim sosie czosnkowym
Pomidory z cebulką, ogórek zielony
Pieczywo

KOLACJA:





(proszę wybrać jedno danie dla wszystkich uczestników)

Krem paprykowo pomidorowy z grissini
Krem z brokuł z grissini
Polski Żurek!
Tradycyjny barszcz z krokietem

OWOCE:
 Misa owoców
DODATKI: ( bez ograniczeń)





Kawa
Herbata
Soki w dzbankach (pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy)
Woda niegazowana z cytryną

CENA ZA OSOBE 85 zł

 Otrzymaj FONTANNE CZEKOLADOWĄ GRATIS !!!
KAŻDA impreza której koszt całkowity(bez alkoholu i napoi gazowanych) wyniesie powyżej
1000 zł otrzyma fontannę z belgijską mleczną czekoladą, owocami i kruchymi przekąskami
gratis.
 Przy wyborze powyższego menu lokal proponuje promocyjne ceny na alkohole oraz napoje
gazowane:
 Wino 30zł /szt. wódka Wyborowa 30 zł /szt. , wódka Finlandia 40 zł /szt., napoje gazowane 0,2l /3 z,
0,5l/5zł
 Za dzieci w wieku do 4 lat nie jest pobierana opłata w przypadku braku serwowania zastawy, za
dzieci do 10 lat jest pobierane 60% ustalonej ceny.
 W cenę wliczona jest dekoracja oraz obsługa

