
MENU
KONFERENCYJNE



ZUPA

krem z białych warzyw
z wiórkami wędzonego boczku

DANIE GŁÓWNE

devolay

DODATKI

surówka colesław

purée ziemniaczano-szczypiorkowe

DESER

pieczone jabłko z kruszonką
na musie owocowym

NAPOJE

woda w kara�ach

MENU SERWOWANE

menu: 45 PLN/os. bru�o

Menu nr 1

ZUPA

kalafiorowa
z warzywami i koperkiem

DANIE GŁÓWNE

łosoś pieczony

DODATKI

brokuły

ziemniaki gratin

DESER

ciasto marchewkowe

NAPOJE

woda w kara�ach

Menu nr 3

ZUPA

delikatny krem pomidorowy
z łezką kwaśnej śmietany i pietruszką

DANIE GŁÓWNE

zraz po staropolsku

DODATKI

buraczki

kopytka smakowe

DESER

szarlotka

NAPOJE

woda w kara�ach

Menu nr 2

ZUPA

krem z marchewki
z płatkami migdałów

DANIE GŁÓWNE

cukinia zapiekana

DODATKI

kasza z warzywami i ziołami

DESER

ciasto ryżowe
z sosem owocowym

NAPOJE

woda w kara�ach

Menu nr 4 wege



ZUPA

zielony krem z kukurydzy z chili

DANIA GŁÓWNE

miruna w cieście tempura

kaczka pieczona ze śliwkami

DODATKI CIEPŁE

marchewka glazurowana

ryż z cukinią i cebulą

DODATKI ZIMNE

sałatka z kopru wiejskiego z mozzarellą

sałatka grecka

DESER

ciasto marchewkowe

MENU W FORMIE BUFETU

menu: 65 PLN/os. bru�o

Menu nr 1

ZUPA

krem z białych warzyw ze szpinakiem

DANIA GŁÓWNE

filet z pieczonego pstrąga

Bu�er Chicken
(kurczak po indyjsku)

DODATKI CIEPŁE

ryż basmati z warzywami

purée z brokuła  z koprem i porem

DODATKI ZIMNE

mizeria z czerwoną cebulą

sałatka z selera naciowego ze słonecznikiem

DESER

tiramisu

Menu nr 3
ZUPA

zielony krem z pestkami dyni i ziołami

DANIE GŁÓWNE

bakłażan zapiekany z kurczakiem i avocado

DODATKI CIEPŁE

kuskus z suszonymi pomidorami i szpinakiem

kulki z dzikiego ryżu

DODATKI ZIMNE

sałatka z roszponki z kiełkami mix

cieciorka na ostro
(salsa z warzywami)

NAPOJE

ciasto ryżowe
z musem daktylowym i orzechami 

Menu nr 4 

ZUPA

minestrone z parmezanem i pesto

DANIA GŁÓWNE

polędwica wieprzowa w sosie śliwkowym

polędwica z dorsza zapiekana po włosku

DODATKI CIEPŁE

pieczony kalafior 

ziemniaki zapiekane z rozmarynem i czosnkiem

DODATKI ZIMNE

surówka z selera

sałatka mista
(świeże warzywa + dressing)

DESER

szarlotka 

Menu nr 2



ZUPA

borowikowa z pomidorami pelati

DANIA GŁÓWNE

roladki z polędwiczki wieprzowej
z białymi szparagami

w sosie własnym z majerankiem

DODATKI

purée z marchewki

sałata rukola z ogórkiem kiszonym

DESER

deser lodowy z owocami 

BUFET Z PRZEKĄSKAMI

kabanosy | wędliny wiejskie

roladki drobiowe
z nadzieniami słodko-wytrawnymi 

tortille z różnymi nadzieniami:
rybnym, wege, mięsnym

krakersy z pastami smakowymi

sałatka caprese

sałatka z marynowaną fetą
i warzywami grillowanym

pikle |  zimne sosy | wybór pieczywa

SŁODKI BUFET 

ciastko czekoladowe   

deser chia
z mango i owocami

UROCZYSTA KOLACJA

menu

Zestaw nr 1

zestaw: 95 PLN/os. bru�o

Polecamy
bufet wieczorny!

 terriny z kurczaka z bakaliami

 paszteciki z żurawiną na grzance

placuszki warzywne

ogórkowy finger food

 krakersy z tuńczykiem

zestaw nr 1 + 20 PLN/os.



UROCZYSTA KOLACJA

menu

zestaw: 115 PLN/os. bru�o

PRZYSTAWKA

carpaccio z łososia gravlax
z roszponką i grzankami ziołowymi 

ZUPA

krem z karczochów ze szparagami,
łezką śmietany oraz kwiatem jadalnym

DANIA GŁÓWNE

ryba żabnica w sosie rakowym

DODATKI

purée z cieciorki z ziołami

sałatka mista

DESER

chia z mango i bakaliami

BUFET Z ZIMNYMI PRZEKĄSKAMI

deski serów i wędlin 

grissini

vol-au-vent
z różnymi hummusami

terriny z kurczaka

paszteciki na grzance z żurawiną

BUFET Z CIEPŁYMI PRZEKĄSKAMI

bakłażan faszerowany
karczochami i avocado 

polędwiczka wieprzowa
w sosie campaniola 

kalafior romanesco z ziołami

SŁODKI BUFET 

mu�ny czekoladowe  

słodkie kulki orzechowo- ryżowe 

ciasto marchewkowe z mascarpone i owocami

Zestaw nr 2

Polecamy
bufet wieczorny!

vol-au-vent
z różnymi hummusami
paszteciki na grzance
 placuszki warzywne

terriny z kurczakiem i bakaliami
ogórki finger food

deski wędlin i serów
grissini

zestaw nr 2 + 40 PLN/os.



UROCZYSTA KOLACJA

menu

zestaw: 125 PLN/os. bru�o

PRZYSTAWKA
hummus zapiekany

z orzechami, cukinią marynowaną
i kulkami z dzikiego ryżu 

ZUPA
rybna po hiszpańsku

DANIA GŁÓWNE
polędwiczka wieprzowa

w sosie śliwkowym

DODATKI
purée z batatów z chili

bób z kurkami i cebulką

DESER
tiramisu z amare�o

BUFET Z ZIMNYMI PRZEKĄSKAMI
roladki drobiowe

z nadzieniami słodko-wytrawnymi

tortille z różnymi nadzieniami:
rybnym, wege, mięsnym 

krakersy z pastami smakowymi | sałatka caprese

sałatka z marynowaną fetą
i warzywami grillowanym

pikle |  zimne sosy | wybór pieczywa

BUFET Z CIEPŁYMI PRZEKĄSKAMI
bakłażan faszerowany

karczochami i avocado 

polędwiczka wieprzowa
w sosie campaniola 

kalafior romanesco z ziołami

SŁODKI BUFET 

mu�ny czekoladowe  

słodkie kulki orzechowo- ryżowe 

ciasto marchewkowe z mascarpone i owocami

Zestaw nr 3

Polecamy
bufet wieczorny!

vol-au-vent
z różnymi hummusami
paszteciki na grzance

krakersy z tuńczykiem
placuszki warzywne
 ogórki finger food

terriny z kurczakiem i bakaliami
pumpernikiel  z wędzonym łososiem 

grissini
deski serów i wędlin

zestaw nr 3 + 60 PLN/os.



dekoracje ze świeżych kwiatów w prezencie!

dzieci do 2 lat gratis! 

dzieci od 2 do 7 lat  20% rabatu!

dysponujemy krzesełkami dla niemowląt

kącik zabaw + plac zabaw dla dzieci

torty wypiekane w Hotelu Rodan
cena: 120 PLN/ kg 

możliwość dostarczenia własnego wypieku
warunki: dowód zakupu + opłata 6 PLN/ os.

OFERTA

ogólne warunki

OFERTA

za dodatkową opłatą

możliwość rezerwacji:

animatora dla dzieci

kortów do badmintona 

oprawy muzycznej 

dodatkowych dekoracji kwiatowych

słodkiego bufetu typu Candy Bar

fontanny czekolady

atrakcji wieczoru np.
 dj, występ magika, rzeźby lodowa, live cooking

kontakt

Marta Nowak

t | +48 885 885 527
e | marta.nowak@hotel-rodan.pl


