
www.pod-rozami.com.pl

ANDRZEJKI 
27.11.2021 (sobota)

Cena 180 zł/os 

Zabawa do rana z DJ Zacharem 
4 dania gorące + serwowana przekąska (tatar)
8 zimnych przystawek
deser
bufet z ciastami
bufet z kawą/ herbatą
ciastko z wróżbą
napoje (coca-cola, fanta, sprite, soki, woda gaz. ngaz)
0,5 litra wódki Stumbras na parę (możliwość zakupienia dodatkowego alkoholu w cenach detalicznych)

rezerwacje przyjmowane do dnia 12.11.2021 telefonicznie tel. 501 044 752 , mailowo hotel@pod-
rozami.com.pl lub w recepcji hotelu POD RÓŻAMI
warunkiem rezerwacji jest 100% przedpłata 
rezerwacje przyjmowane są na stoliki min. 6-osobowe (osoby rezerwujące na mniejszą ilość osób będą
usadzone w stoliku łączonym)
zakaz wnoszenia własnego alkoholu
możliwość zamówienia utworów muzycznych poprzez wpisanie na listę tutaj 
zgodnie z polityką bezpieczeństwa i możliwością korzystania w związku z COVID19 firma POD RÓŻAMI
zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w przypadku dodatkowych obostrzeń wprowadzonych przez
Rząd RP w związku z COVID-19.

W cenie:

Zasady rezerwacji: 

https://forms.gle/ZchKBuZHH547rPPQ6
https://forms.gle/ZchKBuZHH547rPPQ6


półmiski mięs pieczonych oraz pasztet domowy w asyście ćwikły i chrzanu (schab, karczek,boczek)
włoskie deski antipasti (szynka parmeńska, salami, ser parmezan, ser camembert, oliwki, pomidory
koktajlowe, rukola, orzechy włoskie, zapiekane śliwki w boczku)
schab po warszawsku z pastą jajeczno-chrzanową powlekany galaretą
tymbaliki wieprzowe 
jajka faszerowane (pieczarka, szczypiorek)
śledź w oleju z cebulką / po żydowsku
sałatka ze szpinakiem, granatem, pomidorem koktajlowym, chipsem boczkowym i dipem
czosnkowym
sałatka jarzynowa

fanta, coca-cola, sprite
woda gaz/ ngaz
sok pomarańczowy / jabłkowy
bufet z kawą/ herbatą

szarlotka
sernik
miodowiec
rogaliki

20:00 zupa: rosół z kołdunami 
II danie: polędwiczki wieprzowe z rusztu z sosem z leśnych grzybów, ziemniaki opiekane
i surówka z pekinki i marchewki 

21:00 mus z truskawek z gałką lodów waniliowych i czekoladą

22:30  strogonow wołowy z kluskami śląskimi i surówką z czerwonej kapusty

23:45  tatar wołowy / z łososia 

01:30 barszcz biały z kiełbaską i jajkiem 

Zimne przekąski:

Napoje:

+ Alkohol: 0,5 litra wódki Stumbras na parę (możliwość zakupienia dodatkowego alkoholu w cenach
detalicznych)

Bufet z ciastem:
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