Oferta dla firm

Spotkania świąteczno- noworoczne
w Restauracji w Hotelu Cztery Brzozy

Naszą ofertę, dotyczącą organizacji firmowych spotkań
wigilijnych, kierujemy do wszystkich dyrektorów, zastępców,
kierowników, którzy chcieliby
spędzić ten zimowy okres w
niezapomnianej atmosferze wśród współpracowników czy
kontrahentów.
Proponujemy Państwu specjalne menu, przygotowane przez
bardzo dobry zespół kucharzy. Nasza obsługa zadba, abyście
Państwo zapamiętali ten dzień, jako dzień radości i wspaniałych
planów zawodowych oraz osobistych, na nadchodzący
Nowy 2014 Rok.

Więcej informacji :
tel.: +48 662 204 507
e-mail: rezerwacja@hotelczterybrzozy.pl

Hotel Cztery Brzozy
ul. Skromna 1
80- 180 Kowale, k. Gdańska
tel.: + 48 58 309 09 09

Chcielibyśmy zaproponować Państwu kilka
propozycji menu spotkania:
Propozycja I
• Wigilijne uszka w czerwonym barszczu
• Łosoś z rusztu
• Ziemniaki pieczone
• Kapusta zasmażana z pieczarkami
• Patery świątecznych ciast podane z kawą oraz herbatą

Propozycja II
• Krem z grzybów leśnych
• Karp soute podany z pieczarkami
• Risotto
• Grillowane warzywa
• Patery świątecznych ciast podane z kawą oraz herbatą

Propozycja III
• Barszcz czerwony podany z krokietem
• Filet z dorsza w cieście naleśnikowym
• Kopytka ziemniaczane
• Kapusta czerwona duszona z dodatkiem wina
• Patery świątecznych ciast podane z kawą oraz herbatą

Więcej informacji :
tel.: +48 662 204 507
e-mail: rezerwacja@hotelczterybrzozy.pl

Hotel Cztery Brzozy
ul. Skromna 1
80- 180 Kowale, k. Gdańska
tel.: + 48 58 309 09 09

Propozycje zasiadanych kolacji
Wariant I
Zupa
Zupa borowikowa podana z kluseczkami
Danie ciepłe serwowane na półmiskach
Smażony karp na maśle koperkowym
Filet z dorsza w chrupiącej panierce
Łosoś z rusztu
Wigilijne gołąbki z ryżem podane z sosem pieczarkowym

Dodatki
Pierogi z kapustą i grzybami
Kapusta zasmażana z grzybkami
Łazanki z kapustą i grzybami
Ziemniaki opiekane w ziołach
Deser
Kutia świąteczna
Patery ciast świątecznych/ piernik, sernik, makowiec z migdałami,/
Napoje
Kawa oraz herbata
Kompot z suszonych owoców
Woda mineralna
Sok owocowy
Wino białe lub czerwone
Zakąski zimne
Filet z dorsza po grecku
Śledzik w trzech smakach
Faszerowany pstrąg w galarecie
Karp po żydowsku
Sałatka jarzynowa
Terina z dorsza z łososiem i szpinakiem
Tatar z łososia marynowanego

Więcej informacji :
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e-mail: rezerwacja@hotelczterybrzozy.pl
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Wariant II
Zupa:
Barszczyk czerwony podany z krokietem
Danie ciepłe serwowane na półmiskach
Karp smażony w panierce migdałowej
Dorsz z mozzarellą i pomidorami
Halibut zapiekany w warzywach
Pstrąg smażony w ziołowej panierce
Dodatki
Kluseczki z kapustą
Ryż z warzywami
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki gotowane
Kapusta kiszona zasmażana z grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami
Deser
Patery ciast świątecznych/sernik, makowiec, piernik /
Napoje
Kawa oraz herbata
Kompot z suszonych owoców
Woda mineralna
Sok owocowy
Wino białe lub czerwone
Zakąski zimne
Rolada z karpia z orzechami
Kulebiak z kapustą i grzybami
Szczupak faszerowany
Sałatka ziemniaczana
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Łosoś marynowany w zielonym pieprzu
Dorsz po meksykańsku
Śledzik w trzech smakach

Więcej informacji :
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