
PRZYKŁADOWA OFERTA DLA WYCIECZEK – cena obowiązuje od 
25 osób, godziny wydawanych posiłków są ustalane indywidualnie dla każdej grupy. Istniej 
możliwość modyfikacji zestawów i przygotowania prowiantu na drogę. Zapraszamy !  
OFERTA I
Śniadanie Obiadokolacje Nocleg
Stół  w  formie  bufetu
szwedzkiego:  jajecznica,
parówki,  wędlina,  ser  żółty,
pomidor,  mleko,  płatki,
pieczywo, masło, kawa, herbata 

ZUPA  :  rosół  domowy  z
kluskami
II  DANIE: kotlet  drobiowy
panierowany,  ziemniaki,
surówka, napój niegazowany

Usługa noclegowa w pokojach 
wieloosobowych. 
Szczegóły rozmieszczenia miejsc 
w poszczególnych pokojach 
dostępne przy dalszej realizacji 
zamówienia. 

20 zł 25 zł 50 zł 

SUMA: 95 zł / od osoby 

OFERTA II
Śniadanie Obiadokolacje Nocleg
Stół  w  formie  bufetu
szwedzkiego:  jajecznica,
parówki,  wędlina,  ser  żółty,
pomidor,  mleko,  płatki,
pieczywo, masło, kawa, herbata 

ZUPA: zupa pomidorowa
II  DANIE:  pieczeń  w  sosie,
ziemniaki,  surówka,  napój
niegazowany
Deser: szarlotka,
kawa i herbata w formie bufetu

Usługa noclegowa w pokojach 
wieloosobowych. 
Szczegóły rozmieszczenia miejsc 
w poszczególnych pokojach 
dostępne przy dalszej realizacji 
zamówienia. 

20 zł 35 zł 50 zł 

SUMA: 105 zł / od osoby 

OFERTA III
Śniadanie Obiad Kolacja Nocleg
Stół  w  formie  bufetu  szwedzkiego:
jajecznica, parówki, wędlina, ser żółty,
pomidor,  mleko,  płatki,  pieczywo,
masło, kawa, herbata 

ZUPA: botwinka  z
ziemniakami
II  DANIE:  mielony
wieprzowy,  ziemniaki,
surówka,  napój
niegazowany

Bigos
domowy, 
kawa  i
herbata  w
formie
bufetu,

Usługa noclegowa w 
pokojach 
wieloosobowych. 
Szczegóły 
rozmieszczenia miejsc
w poszczególnych 
pokojach dostępne 
przy dalszej realizacji 
zamówienia. 

20 zł 25 zł 15 zł 50 zł

SUMA: 110 zł / od osoby 
OFERTA IV 
Śniadanie Obiad Kolacja Nocleg
Stół  w  formie  bufetu
szwedzkiego:  jajecznica,
parówki,  wędlina,  ser  żółty,
pomidor,  mleko,  płatki,
pieczywo, masło, kawa, herbata 

ZUPA: zupa
jarzynowa
II  DANIE: kotlet
schabowy
panierowany,
ziemniaki,  surówka,
napój niegazowany 

I  danie:
devolay,  frytki,
surówka 
Zimna płyta:
- patera mięs 
pieczonych 
(boczek, schab, 

Usługa noclegowa w 
pokojach wieloosobowych. 



karczek)
- pasztet 
domowy 
- sałatka 
jarzynowa, 
gyros
- śledź w oleju 
- jajka z 
majonezem 
- marynaty
- pieczywo 
- ciasto i owoce
- kawa i herbata
w formie bufetu
- soki, woda 

Szczegóły rozmieszczenia 
miejsc w poszczególnych 
pokojach dostępne przy 
dalszej realizacji 
zamówienia. 

20 zł 25 zł 95 zł 50 zł

SUMA: 190 zł / od osoby 


