Oferta imprezy wigilijnej dla firm 2020 r.
dostępna w restauracji lub cateringu

Nasza restauracja
Mamy do dyspozycji dwie sale, większą (do 45 osób) i mniejszą (do

20 osób). Sale te posiadają niezależne wejścia od strony ulicy, są
otwarte na siebie jednak wykonane dekoracje między salami
stwarzają możliwość odbycia kameralnych spotkań firmowych.
W zależności od wielkości wydarzenia, restauracja jest zamknięta dla
gości z zewnątrz lub udostępniona jest mniejsza lub większa jej część

z niezależnym wejściem do restauracji.

Menu propozycja nr 1

Menu propozycja nr 2

Menu propozycja nr 3

Przystawka:
✓ Talerz antipasti
✓ Rukola z gorgonzolą i pomidorami suszonymi
✓ Tartinki z musem z fety i pomidorów suszonych
✓ Foccacia z rozmarynem

Przystawka:
✓ Talerz antipasti
✓ Rukola z gorgonzolą i pomidorami suszonymi
✓ Tartinki z musem z fety i pomidorów suszonych
✓ Foccacia z rozmarynem

Przystawka:
✓ Talerz antipasti
✓ Rukola z gorgonzolą i pomidorami suszonymi
✓ Tartinki z musem z fety i pomidorów suszonych
✓ Foccacia z rozmarynem

Zupa:
✓ Minestrone

Zupa:
✓ Flaczki z boczniaka

Zupa:
✓ Zuppa di pesce (z owocami morza)

Danie główne
✓ Pierś z kurczaka z sosem miodowo- musztardowym,
gnocchi ziemniaczane, miks sałat

Danie główne
✓ Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym,
gnocchi ziemniaczane, miks sałat

Deser
✓ Chutney gruszkowy z kruszonką

Deser
✓ Sernik Philadelphia ze słonym karmelem

Danie główne do wyboru
✓ Stek z kalmara z owocami morza podawany na
bagietce
✓ Łosoś z salsą paprykową, podawany na szpinaku
blanszowanym z gnocchi ziemniaczanymi

Napoje
✓ Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Napoje
✓ Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Deser
✓ Sernik Philadelphia ze słonym karmelem
Napoje
✓ Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub wszystkie alkohole z obsługą barmana.

Cennik imprezy wigilijnej

Menu

Cena za osobę

✓ Menu propozycja nr 1

99 zł

✓ Menu propozycja nr 2

119 zł

✓ Menu propozycja nr 3

139 zł

Dodatkowa oferta na drinki serwowane przez Barmana w czasie
imprezy. 56 zł do wykorzystania na barze w czasie wieczoru, w
specjalnych cenach:
✓
✓
✓
✓
✓

Prosecco
Aperol Spritz (aperol, prosecco, pomarańcza, woda gazowana)
Mojito (rum, mięta, cukier brązowy, limonka, woda gazowana)
Wódka sour (wódka, sweet, cytryna, białko)
Cuba Libre (rum, sok z limonki, limonka, cola)

10 zł
12 zł
12 zł
10 zł
12 zł

Wszystkie wskazane ceny są kwotami brutto w złotych polskich i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. Płatność kartą/gotówką w dniu imprezy lub przelew przed wydarzeniem. Zadatek 20 % zamówienia

Pytania i Odpowiedzi
1. Czy w menu znajdują się dania wegetariańskie ?
Odp.: Tak, mamy ich kilka, ale możemy też zmienić menu, aby były dania wegańskie.

Dostosujemy się do Ciebie.

2. Czy jest możliwość serwowania na imprezie dań z karty menu restauracji?
Odp.: Tak, jeżeli jest to grupa do 12 osób. Przy większych grupach czas wydania dania
głównego każdemu z Gości może się znacząco wydłużać

3. Czy w czasie naszego wydarzenia będą goście restauracji / obce osoby?
Odp.: To zależy jak dużą grupą jesteście. Mamy dwie sale, każdą możemy oddzielić od części
restauracyjnej, aby było kameralnie; możemy też zamknąć całą restaurację jeśli jesteście
dużym zespołem lub macie takie życzenie

3. Czy przy lokalu jest gdzie zaparkować ?
Odp.: Tak, jest parking 20 metrów od lokalu. Boczny wjazd na osiedle z parkometrami.
Atrakcyjna cena 6:00 do 20:00 – 1 zł/h , po 20:00 – 0,10 zł/h

Więcej naszych zdjęć…

Kontakt z nami
Ul. Górczewska 224
Napisz do nas: biuro@bona-ppetit.pl
Zadzwoń: +48 22 252 02 02 lub 504-723-743

