Oferta
Organizacji
Chrzcin

„Chrześcijanin rodzi się
jako nowy człowiek
w tym właśnie
Sakramencie.
Chrzest ma bowiem moc
dawania nowego Życia,
Życia Bożego.”
Jan Paweł II

Chrzest Święty to szczególnie ważny Sakrament w życiu każdego chrześcijanina,
którego uczczenie wymaga uroczystej oprawy.
Personel Hotelu Otomin dołoży wszelkich starań aby ten uroczysty dzień był
niepowtarzalny, wyjątkowy i na zawsze pozostał w Państwa pamięci.
Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy bogate i zróżnicowane menu na tą okazję.
Prosimy pamiętać, iż poniższe menu jest tylko propozycją. Ostateczną, indywidualną
ofertę przygotowujemy po spotkaniu z Państwem.
Już od 95 zł za osobę oferujemy Państwu:
Dwudaniowy obiad z deserem
Wynajęcie i podstawową dekorację sali
Profesjonalną obsługę kelnerską
Plac zabaw dla dzieci

HOTEL OTOMIN
ul. Żurawia 2, Otomin, tel.: 58 303 99 47, 500 182 232
info@hotelotomin.pl , www.hotelotomin.pl

Menu I
Przystawka
Łosoś marynowany z pieprzem marynowanym na kruchej sałacie

Zupa
Rosół babuni z domowym makaronem

Danie główne (półmiski mięs mieszane)
Kotlet de volaile
Zraz wieprzowy z borowikiem
Antrykot drobiowy

Dodatki
Ziemniaki w kąpieli koperkowej
Frytki
Sałatka ze świeżych warzyw
Surówka sezonowa
Mix warzyw blanszowanych
Soki, woda(1L na 4 osoby)

Deser
Sernik rosa z polewą czekoladową

Kolacja
Schab ze śliwką
Patery z wędlinami z własnej wędzarni i pieczystym
Sałatka z kurczakiem
Pomidory z mozarellą i świeżą bazylią
Ruloniki z cukinii faszerowane mięsem mielonym lub warzywami
Tortilla w trzech smakach
Barszcz czerwony z kołdunami
Pieczywo
Soki, woda (1L na 4 osoby)
Koszt organizacji uroczystości: 95zł/os.
Koszt organizacji uroczystości z kolacją : 150 zł/os.
Dodatkowo zachęcamy do zamawiania naszych ciast – blaszka 2,5-3 kg za jedyne 80 zł.
*jabłecznik *sernik wyśmienity *sernik rosa *sernik z brzoskwiniami *kokosanka *murzynek
*babeczki * beziki *wenus z puszystą masą serową *snickers *makowiec na kruchym spodzie
*metrowiec *ciasto ze słonecznikiem
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Całkowita kalkulacja uzgadniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.
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Menu
MenuIIII
Przystawka
Pomidory z mozarellą i bazyliowym dressingiem

Zupa
Krem ze szparagów z kwaśną śmietaną

Danie główne(półmiski mięs mieszane)
Medaliony schabowe w sosie z runa leśnego
Filet z łososia na liściach z duszonego szpinaku
Roladki drobiowe z suszonymi pomidorami i serem mozarella

Dodatki
Ziemniaki w kąpieli koperkowej
Ziemniaki opiekane
Sałatka ze świeżych warzyw
Surówka sezonowa
Mix warzyw blanszowanych
Soki, woda (1L na 4 osoby)

Deser
Szarlotka z gałką loda waniliowego z bitą śmietaną

Kolacja
Schab ze śliwką
Patery z wędlinami z własnej wędzarni i pieczystym
Sałatka z kurczakiem
Pomidory z mozarellą i świeżą bazylią
Tortilla w trzech smakach
Ruloniki z cukinii faszerowane mięsem mielonym lub warzywami
Barszcz czerwony z kołdunami
Pieczywo
Soki, woda (1L na 4 osoby)
Koszt organizacji uroczystości: 100 zł/os.
Koszt organizacji uroczystości z kolacją : 160 zł/os.
Dodatkowo zachęcamy do zamawiania naszych ciast – blaszka 2,5-3 kg za jedyne 80 zł.
*jabłecznik *sernik wyśmienity *sernik rosa *sernik z brzoskwiniami *kokosanka *murzynek
*babeczki * beziki *wenus z puszystą masą serową *snickers *makowiec na kruchym spodzie
*metrowiec *ciasto ze słonecznikiem
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Całkowita kalkulacja uzgadniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.
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Menu III
Menu
III
Przystawka
Wykwintny pasztet z dziczyzny w towarzystwie kolorowych sałat z sosem żurawinowym

Zupa
Consomme z kaczki z lanymi kluseczkami i ratatouille warzywnym

Danie główne (półmiski mięs mieszane)
Rarytas kaczy na modrej kapuście
Zraz wołowy
Tradycyjny Kotlet schabowy z rumianymi pieczarkami

Dodatki
Ziemniaki w kąpieli koperkowej
Ziemniaki opiekane
Mix warzyw blanszowanych
Surówka sezonowa
Surówka z buraczków
Soki, woda (1L na 4 osoby)

Deser
Beza z serkiem mascarpone i frużeliną owocową

Kolacja
Schab ze śliwką
Patery z wędlinami z własnej wędzarni i pieczystym
Sałatka z kurczakiem
Pomidory z mozarellą i świeżą bazylią
Tortilla w trzech smakach
Ruloniki z cukinii faszerowane mięsem mielonym lub warzywami
Barszcz czerwony z kołdunami
Pieczywo
Soki, woda (1L na 4 osoby)
Koszt organizacji uroczystości: 120 zł/os.
Koszt organizacji uroczystości z kolacją : 180zł/os.
Dodatkowo zachęcamy do zamawiania naszych ciast – blaszka 2,5-3 kg za jedyne 80 zł.
*jabłecznik *sernik wyśmienity *sernik rosa *sernik z brzoskwiniami *kokosanka *murzynek
*babeczki * beziki *wenus z puszystą masą serową *snickers *makowiec na kruchym spodzie
*metrowiec *ciasto ze słonecznikiem
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Całkowita kalkulacja uzgadniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.
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