Zachęcamy do wyboru jednego z poniższych zestawów menu skomponowanych przez
Szefa Kuchni Kocierz Hotel & SPA. Posiłki przygotowywane są na miejscu ze świeżych pro
duktów w większości od lokalnych dostawców.
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ZUPA

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

Domowy rosół z makaronem

Domowy rosół z makaronem

Rolada wieprzowa w sosie własnym
Tradycyjny kotlet schabowy
Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem
i suszonymi pomidorami
Eskalopki z indyka w cieście paryskim
Kluski śląskie
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Surówka z pora, marchewki i jabłka
Surówka z kapusty czerwonej z rodzynkami
Buraczki czerwone tarte

Rolada wieprzowa w sosie własnym
Tradycyjny kotlet schabowy
Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem
i suszonymi pomidorami
Eskalopki z indyka w cieście paryskim
Kluski śląskie
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Surówka z pora, marchewki i jabłka
Surówka z kapusty czerwonej z rodzynkami
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DESER

DESER

ŚWIEŻE OWOCE

ClASTĄ, CIAST ECZKA
I SWIEZE OWOCE

Lody waniliowe z musem truskawkowym

NAPOJE

Lody waniliowe z musem truskawkowym

ZIMNA PŁYTA

Woda
Kompot
Kawa i herbata

Półmisek mięs pieczonych
Półmisek serów
Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem
Galantyna z kurczaka w sosie
słodko-kwaśnym
Kieszonki ze schabu faszerowane
sałatką z pora
Miks sałat z warzywami i sosem winegret
Sałatka jarzynowa
Tradycyjny smalec
Ogórki kiszone
Pieczywo
Masło
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KOLACJA

Strogonow wieprzowy

NAPOJE

Woda
Kompot
Kawa i herbata
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DESER

Lody waniliowe z musem truskawkowym

ClASTĄ, CIASTECZKA
I SWIEZE OWOCE
ZIMNA PŁYTA

Półmisek mięs pieczonych
Półmisek serów
Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem
Galantyna z kurczaka w sosie
słodko-kwaśnym
Kieszonki ze schabu faszerowane
sałatką z pory
Miks sałat z warzywami i sosem winegret
Sałatka jarzynowa
Tradycyjny smalec
Ogórki kiszone
Pieczywo
Masło
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NAPOJE- BEZALKOHOLOWE
I ALKOHOLOWE
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Proponujemy z 20% rabatem
od cen z menu Karczmy

PAKIET NAPOI NIELIMITOWANYCH - 39 ZŁ

Woda mineralna niegazowana, gazowana, soki
owocowe, napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up),

SŁODKOŚCI

Bufet deserów jednoporcjowych - 8 zł/szt .
Tort od 14 zł / os - do indywidualnej wyceny

USŁUGI DODATKOWE

Słoiczek z konfiturą na pożegnanie od 8,50 zł/szt.
Stół staropolski za 1300 zł
Nakrycie na krzesła Szł/szt.
(dotyczy Sali Kocierzanki i Villi Lamus)
Możliwość organizacji animacji dla dzieci

W PREZENCIE OD NAS

Bilety dla wszystkich dzieci do Krainy Rysia ( w
zależności od pory roku: mały park linowy i dmuchany
zamek lub śnieżna karuzela i górka saneczkowa )
10% rabatu na nocleg dla Was i Waszych Gości
Voucher do SPA Kocierz ( 20 zł do wykorzystania przy
rezerwacji zabiegach za 200 zł )

KOLACJA

Filet z kurczaka z chrupiącą posypką ziołową,
ziemniakami i gołąbkiem faszerowanym
czerwoną kapustą ze śliwkami

NAPOJE

Woda
Kompot
Kawa i herbata

Z przyjemnością pomożemy przy organizacji
dekoracji florystycznej, obsługi muzycznej
i wielu innych dodatków.
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HOTEL&SPA

Kocierz Hotel & SPA

ul.Beskidzka 206, Targanice
34-120 Andrychów

tel.: +48 33 875 06 28, e-mail: sprzedaz@kocierz.pl, www.kocierz.pl

