SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas spotkań z rodziną, ale nie tylko.
Zapraszamy Państwa do zapoznania z ofertą naszej Restauracji W Międzyczasie
na organizację spotkań świątecznych i noworocznych.
Proponujemy Państwu organizację przyjęć dla Państwa Rodzin, Pracowników,
Współpracowników, Kontrahentów.
Oddajemy do dyspozycji dwie sale spotkań
na 18 i 34 osób. Istnieje możliwość rezerwacji całego lokalu.
Restauracja jest w pełni obiektem klimatyzowanym oraz posiada duży parking.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę, wspaniałą kuchnię oraz niepowtarzalny klimat.
Do każdej uroczystości podchodzimy indywidualnie i z wielkim zaangażowaniem.
Przedstawione propozycje Menu mogą zostać w dowolny sposób zmodyfikowane
i dostosowane do wymagań.
Na życzenie przygotujemy również tort, ciasto i ciasteczka z naszej cukierni.

Chętnie udzielimy cennych wskazówek i odpowiemy na wszelkie pytania
związane z organizacją przyjęcia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą spotkań świątecznych
Zespół W Międzyczasie Coffee & Restaurant

Propozycja Menu I

Zupa
Barszcz z uszkami
Danie główne
Karp w chrupiącej panierce smażony na maśle
Ziemniaki puree z masłem
Kapusta z grochem
Pierogi z kapustą i pieczarkami lub ruskie
Chleb wiejski
Deser
Makówki śląskie
Napoje
Kawa i herbata podawane bez ograniczeń
Soki owocowe oraz woda mineralna podawane w dzbankach bez ograniczeń
Kompot z suszonych owoców

Cena: 60 zł/os

Propozycja Menu II

Kieliszek wina czerwonego
Zupa
Zupa grzybowa z łazankami lub tradycyjna zupa śląska na rybnym wywarze
Danie główne
Sandacz w porach smażony na klarowanym maśle
Karp pieczony marynowany w cebuli
Puree ziemniaczane z masłem
Kapusta z grochem i grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami lub ruskie
Deser
Makówki śląskie lub kopa bakaliowa
Sernik / szarlotka
Zimna płyta
Tymbaliki rybne
Ryba po grecku
Schab ze śliwką / schab z morelą
Sałatka jarzynowa
Śledź w śmietanie / śledź w oleju
Pieczywo wiejskie
Napoje
Kawa i herbata podawane bez ograniczeń
Soki owocowe oraz woda mineralna podawane w dzbankach bez ograniczeń
Kompot z suszonych owoców

Cena: 100 zł /os.

