NAPOJE BEZALKOHOLOWE
Napoje gazowane
(Pepsi, Mirinda, 7up, Tonic)

0,2l

8 zł

Woda Żywiec Zdrój gazowana/
niegazowana

0,3l

7 zł

Woda Żywiec Zdrój gazowana/
niegazowana

0,7l

15 zł

Sok
pomarańczowy/grejpfrutowy/
jabłkowy/czarna porzeczka/
pomidorowy

0,2l

7 zł

Sok ze świeżo wyciskanych owoców

0,2l

14 zł

Herbata

8 zł

Kawa Vergano Espresso

7 zł

Kawa Vergano Espresso podwójne

10 zł

Kawa Vergano czarna

7 zł

Kawa Vergano biała

8zł

Kawa Vergano Cappucino

10 zł

Kawa Vergano Latte

12 zł

Kawa Vergano Latte Macchiato z syropem

13 zł

Syrop do kawy

2 zł

Kawa mrożona

13 zł

Przyjęcia Komunijne
w Restauracji Olympia
Hotelu Olympic SPA & Wellness

Zadzwoń i zarezerwuj miejsce już dziś

Małgorzata Wawrzonek
tel. 539 985 843
malgorzata.wawrzonek@hotelolympic.pl

Małgorzata Wojtyła
tel. 539 985 853
malgorzata.wojtyla@hotelolympic.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PROPOZYCJE MENU
Zupa
(jedna do wyboru)

Rosół domowy z makaronem i pulpecikami
Krem z dojrzałych pomidorów z kwaśną śmietaną
Zupa kurkowa z warzywami i makaronem gnochetti
Krem z białych warzyw w aromacie tymianku z pszenną tortillą
Danie główne
na półmiskach (trzy do wyboru - 1,5 porcji na osobę)

Pieczeń wieprzowa w grzybowym sosie
Rolada śląska w ciemnym sosie
Kotlet szwajcarski z szynką i serem
De volaille z masłem i natką pietruszki
Udko z kaczki w miodzie i tymianku
Tradycyjny kotlet schabowy aromatyzowany musztardą
Filet z kurczaka panierowany w ziarnach

Zimna płyta
Mięsa pieczyste
(karkówka w ziołach, schab z majerankiem, necówka)
Mix serów
Sałatka z makaronem penne, boczkiem i warzywami
Sałatka jarzynowa
Pasztet z żurawiną
Szynka królewska z sosem curry
Śledź w dwóch odsłonach
Ryba w sosie greckim
Dip chrzanowy, czosnkowy, ziołowy
Pieczywo, masło
Napoje
Woda mineralna - nielimitowana
Kawa/herbata - nielimitowana
Soki owocowe w dzbankach (200ml/os)
Dodatkowy sok- 10zł/litr

Dodatki skrobiowe
(po trzy do wyboru)

Ziemniaki z koperkiem i masłem
Ziemniaki opiekane z boczkiem i majerankiem
Kluski śląskie z masłem i pietruszką
Ryż z warzywami z pesto
Kasza gryczana palona z rumianą cebulką
Kasza kukus z cukinią, morelą i miodem
Frytki, wedgesy, rozetki ziemniaczane - mix
Dodatki warzywne
(po trzy do wyboru)

Marchew z cytrusami
Seler z rodzynkami i jogurtem greckim
Bukiet sałat z warzywami i sosem vinaigrette
Colesław z chrzanem i szczypiorkiem
Mizeria ze słodką śmietaną
Kapusta modra z boczkiem
Buraczki zasmażane z kiszonym ogórkiem
Warzywa sezonowe z pary
Słodkości regionalne

Koszt: 160 zł/osoba
Dzieci do 4 lat 50 zł
Dzieci 5-11 lat 80 zł
Dzieci 12-17 lat 160zł
Możliwość zamówienia kolacji nocnej w cenie 25 zł/osoba
Bogracz
Beef Strogonof
Gulasz z indyka z warzywami
WYBÓR SALI
Eleganckie klimatyzowane wnętrza Restauracji Olympia i Artemida.
Sala na wyłączność za dodatkową opłatą.
DEKORACJE
Podstawowa dekoracja stołów gratis.
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.
O dodatkowe atrakcje zapytaj dział sprzedaży.

