PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

Do Państwa dyspozycji oddajemy eleganckie wnętrza
Restauracji gdzie z przyjemnością zorganizujemy
każdego rodzaju przyjęcie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi standardowymi
propozycjami menu.
Stworzymy razem z Państwem
indywidualne menu dostosowane do gustu i potrzeb.
INFORMACJE OGÓLNE
Bezpłatny parking
Pomoc naszych koordynatorów
Profesjonalna obsługa kelnerska
Wsparcie w wyborze oprawy muzycznej

DODATKOWO PŁATNE
Możliwość przygotowania menu na indywidualne życzenie
dla dzieci i dorosłych.
Specjalne ceny na napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Możliwość rezerwacji kręgielni.
Animacje dla dzieci w ogrodzie hotelu lub w bawialni.

OLYMPIC Hotel SPA & Wellness
Ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń
tel. 33 854 43 33

PROPOZYCJE MENU
Zupa (jedna do wyboru)
Tradycyjny rosół z makaronem w nucie lubczyku
Krem z pieczonej papryki z grzankami
Chowder z pieczonej dyni z salsefią
Aksamitny krem z cukinii z chrupiącym bekonem
Danie główne
na półmiskach (trzy do wyboru - 1,5 porcji na osobę)

Roladka drobiowa z mozzarellą i suszonym pomidorem
Wolno gotowany rostbef w sosie chrzanowym
Pierś z kaczki sous -vide w nucie tymianku
Schab tkany kabanosem w nucie majeranku
Filet drobiowy w panierce panko
Szynka wieprzowa w otoczeniu ciemnego sosu
Koperta schabowa z bekonem i pieczarkami
Dodatki skrobiowe (po trzy do wyboru)
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki pieczone z majerankiem i czosnkiem
Kopytka z masłem, natka pietruszki
Gnocchi ze szczypiorkiem
Ptysie ziemniaczane z łamanym pieprzem
Kasza perłowa z cebulką i marchewką
Frytki, wedgesy, rozetki ziemniaczane - mix
Dodatki warzywne (po trzy do wyboru)
Surówka z marchewki z chrzanem
Seler z zielonym ogórkiem i świeżą miętą
Bukiet sałat z esencją ziołową
Buraczki zasmażane w aromacie kminku
Kapusta czerwona z cebulką i bekonem
Róże kalafiora z rumiana bułką tartą
Mizeria ze słodką śmietanka

Słodkości regionalne
Zimna płyta
Mięsa pieczyste z dipami
Sery żółte z piklami
Sałatka z wędzonym kurczakiem
Sałatka jarzynowa
Pasztet z sosem tatarskim
Śledzik z cebulką
Dorsz w sosie greckim
Pieczywo w trzech osłonach
Napoje
Woda mineralna - nielimitowana
Kawa/herbata - nielimitowana
Soki owocowe w dzbankach (200ml/os)
Dodatkowy sok- 10zł/litr
Koszt: 150 zł/osoba
Dzieci do 4 lat 50 zł, Dzieci 5-11 lat 75 zł
Dzieci 12-17 lat 150 zł

Możliwość zamówienia kolacji nocnej w cenie 25 zł/osoba
Bogracz
Beef Strogonof
Gulasz z indyka z warzywami

Serdecznie zapraszamy
Małgorzata Wawrzonek tel: 539 985 843
malgorzata.wawrzonek@hotelolympic.pl
Małgorzata Wojtyła tel. 539 985 853
malgorzata.wojtyla@hotelolympic.pl

