18-stka
w
FARAONIE
Zestaw I
1. Danie ciepłe serwowane (1 do wyboru):
(a) schab zapiekany z mozzarelką i pieczarkami,
(b) eskalopki wieprzowe w sosie chrzanowym,
(c) tradycyjny kotlet schabowy,
(d) soczysta pularda drobiowa nadziewana szynką, serem i marchwią,
(e) karkówka w sosie porowo-ziołowym
(f) filet z kurczaka w sosie szpinakowym
do tego ziemniaki opiekane/frytki, surówka
2. Zimne przekąski na stole (5 do wyboru):
(a)
mini pizze,
(b)
zawijasy naleśnikowe z gotowanymi warzywami lub szpinakiem,
(c)
mini hot-dogi,
(d)
kanapeczki,
(e)
chleb ze smalczykiem i ogórkami,
(f)
koreczki mięsno-serowe z warzywami,
(g)
śliwki w boczku,
(h)
kruche babeczki z sałatką jarzynową,
(i)
krakersy z pastami:jajeczna, pieczarkowa, ziołowa, szczypiorkowa ,
(j)
pieczarki faszerowane,
(k)
sałatka grecka z serem feta,
(l)
sałatka makaronowa z salami,
(m) sałatka Caprese (pomidor, mozzarella, bazylia),
(n)
sałatka z kurczakiem i ananasem (na słodko),
(o)
deska wędlin i serów
3. Napoje: soki w dzbankach, napoje gazowane (Coca-cola, Sprite) bez limitu :)
4. Tort, Szampan, paluszki, dyskoteka/karaoke

Cena: 70zł/os
Alkohol we własnym zakresie max. 0,5l/para i ewentualnie z baru.
Piwo z nalewaka w cenie promocyjnej 5zł/0,5l.
Przy takiej cenie impreza traktowana jest jako zamknięta, tzn. lokal jest zamknięty dla
osób z zewnątrz.
Alkohol mogą spożywać i kupować na terenie Restauracji jedynie osoby pełnoletnie.
Minimalna liczba osób to 15, max. 35.
Informacje i szczegóły: 85 742 92 46 oraz marketing@ckbtitanic.pl
CKB TITANIC, ul. Pogodna 16D, Białystok
www.ckbtitanic.pl, www.facebook.com/CentrumTitanic

18-stka
w
FARAONIE
Zestaw II
1. Danie ciepłe serwowane (1 do wyboru):
(g) schab zapiekany z mozzarelką i pieczarkami,
(h) eskalopki wieprzowe w sosie chrzanowym,
(i) tradycyjny kotlet schabowy,
(j) soczysta pularda drobiowa nadziewana szynką, serem i marchwią,
(k) karkówka w sosie porowo-ziołowym
(l) filet z kurczaka w sosie szpinakowym
do tego ziemniaki opiekane/frytki, surówka
2. Zimne przekąski na stole (3 do wyboru):
(a)
mini pizze,
(b)
zawijasy naleśnikowe z gotowanymi warzywami lub szpinakiem,
(c)
mini hot-dogi,
(d)
kanapeczki,
(e)
chleb ze smalczykiem i ogórkami,
(f)
koreczki mięsno-serowe z warzywami,
(g)
śliwki w boczku,
(h)
kruche babeczki z sałatką jarzynową,
(i)
krakersy z pastami:jajeczna, pieczarkowa, ziołowa, szczypiorkowa ,
(j)
pieczarki faszerowane,
(k)
sałatka grecka z serem feta,
(l)
sałatka makaronowa z salami,
(m) sałatka Caprese (pomidor, mozzarella, bazylia),
(n)
sałatka z kurczakiem i ananasem (na słodko),
(o)
deska wędlin i serów
3. Napoje: soki w dzbankach (3 dzbanki/na 10 osób)
4. Paluszki, dyskoteka/karaoke

Cena: 45zł/os
Alkohol z baru. Piwo z nalewaka w cenie promocyjnej 5zł/0,5l.
Przy takiej cenie lokal jest otwarty dla osób z zewnątrz.
Alkohol mogą spożywać i kupować na terenie Restauracji jedynie osoby pełnoletnie.
Minimalna liczba osób to 15, max. 35.
Informacje i szczegóły: 85 742 92 46 oraz marketing@ckbtitanic.pl
CKB TITANIC, ul. Pogodna 16D, Białystok
www.ckbtitanic.pl, www.facebook.com/CentrumTitanic

