PROPOZYCJA MENU OKOLICZNOŚCIOWEGO
49,00 zł za osobę

do 3 godzin

ZUPY
serwowane w wazach

Rosół wiejski z makaronem
Żurek z jakiem i kiełbasą
Krem z pomidorów
Zalewajka mazurska
Krem z białych warzyw
Flaki
do wyboru 2 zupy

DRUGIE DANIA
serwowane na półmiskach

Medalion schabowy
Zraz w sosie grzybowym
Pierś z kurczaka w panierce serowo-ryżowej
Rumsztyk z cebulą
Karkówka zawijana z boczkiem i kapustą
Schab marynowany w jogurcie pieczony w rozmarynie z sosem kurkowym
Eskalop drobiowy w sosie porowo–koperkowym
Mix swojskich pierogów: ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami
do wyboru 2 drugie dania

DODATKI
ziemniaki z wody oraz zestaw 2 surówek
Gratis: kawa i herbata, napoje zimne oraz marynaty

Hotel i Restauracja Bartis
Plac Konstytucji 3 Maja 5, 11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 (89) 762 17 50/60,
hotel@hotelbartis.pl www.hotelbartis.pl

PROPOZYCJA MENU OKOLICZNOŚCIOWEGO
79,00 zł za osobę

do 5 godzin

ZUPY

DRUGIE DANIA

Rosół wiejski z makaronem
Krem z białych warzyw
Zalewajka mazurska
Zupa krem z pomidorów

Schab panierowany
Pierś z kurczaka w panierce
Schab zapiekany z pieczarkami i serem
Rumsztyk z cebulą
Eskalop w sosie grzybowym

serwowane w wazach

serwowane indywidualnie

do wyboru 1 zupa

do wyboru 1 drugie danie

DODATKI

ziemniaki z wody oraz zestaw 2 surówek

ZIMNE PRZEKĄSKI

DANIA GORĄCE

Półmisek mięs własnej roboty
Trzy kolorowa rolada z piersi kurczaka ze
szpinakiem pomidorami i orzechem włoskim
Kąski drobiowe na warzywach
Ryba w sosie słodko–kwaśnym
Galantyna wieprzowa
Rolada marchwiowo-orzechowa
Rolada z kurczaka
Śledź z cebulką / po cygańsku
Roladki z cukinii
Skrzydełka w zalewie słodko-kwaśnej
Rolada szpinakowa z łososiem

Udko pieczone
Stek z cebulą / Pieczarka faszerowana
Gołąbek w sosie pomidorowym
Bigos z białą kiełbaską
Klops w sosie myśliwskim
Barszcz czerwony z pasztecikiem

serwowane na półmiskach

serwowane na półmiskach

do wyboru 1 danie gorące

do wyboru 3 zimne przekąski

SAŁATKI

brokułowa, grecka, z ananasem, gyros, makaronowa
do wyboru 1 sałatka
Gratis: kawa i herbata, napoje zimne oraz marynaty
Hotel i Restauracja Bartis
Plac Konstytucji 3 Maja 5, 11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 (89) 762 17 50/60,
hotel@hotelbartis.pl www.hotelbartis.pl

PROPOZYCJA MENU OKOLICZNOŚCIOWEGO
99,00 zł za osobę

do 7 godzin

ZUPY

DRUGIE DANIA

Rosół wiejski z makaronem
Żurek z jakiem i kiełbasą
Krem z białych warzyw
Krem z pomidorów

Schab panierowany
Roladka schabowa z pieczarkami i serem
Pierś z kurczaka w panierce serowo-ryżowej
Schab marynowany w jogurcie pieczony w
rozmarynie z sosem kurkowym

serwowane w wazach

serwowane indywidualnie

do wyboru 2 zupy

do wyboru 1 drugie danie

DODATKI

ziemniaki z wody oraz zestaw 2 surówek

ZIMNE PRZEKĄSKI

DANIA GORĄCE

Półmisek mięs własnej roboty
Trzy kolorowa rolada z piersi kurczaka ze
szpinakiem pomidorami i orzechem włoskim
Kąski drobiowe na warzywach
Ryba w sosie słodko–kwaśnym
Galantyna wieprzowa
Rolada marchwiowo-orzechowa
Rolada z kurczaka
Śledź z cebulką / po cygańsku
Caprese z sosem bazyliowym
Roladki z cukinii
Skrzydełka w zalewie słodko-kwaśnej
Rolada szpinakowa z łososiem

Udko pieczone z warzywami z pary
Rumsztyk z cebulą
Dorsz smażony
Karkówka pieczona w sosie z kluskami
śląskimi / ziemniakami opiekanymi
Gołąbek w sosie pomidorowym
Barszcz czerwony z pasztecikiem / krokietem
Pierś zapiekana z serem i cebulą

serwowane na półmiskach

serwowane na półmiskach

do wyboru 2 dania gorące

do wyboru 4 zimne przekąski

SAŁATKI

meksykańska, grecka, makaronowa, brokułowa, jarzynowa, gyros, z ananasem
do wyboru 2 sałatki
Gratis: kawa i herbata, napoje zimne oraz marynaty

Hotel i Restauracja Bartis
Plac Konstytucji 3 Maja 5, 11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 (89) 762 17 50/60,
hotel@hotelbartis.pl www.hotelbartis.pl

PROPOZYCJA MENU OKOLICZNOŚCIOWEGO
119,00 zł za osobę

do 9 godzin

ZUPY

DRUGIE DANIA

Rosół wiejski z makaronem / z kołdunami
Chilijska z pulpecikami mięsnymi
Consomme wołowe z klopsikami
Flaki

Roladka drobiowa z serem feta i żurawiną
Sakiewki schabowe nadziewane grzybami
Dorsz smażony z sosem koperkowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Zraz w sosie własnym
Nóżka z kaczki podana z gruszką

serwowane w wazach

serwowane indywidualnie

do wyboru 2 zupy

do wyboru 1 drugie danie

DODATKI

ziemniaki z wody oraz zestaw 2 surówek

ZIMNE PRZEKĄSKI

DANIA GORĄCE

Półmisek mięs własnej roboty
Trzy kolorowa rolada z piersi kurczaka ze
szpinakiem pomidorami i orzechem włoskim
Kąski drobiowe na warzywach
Ryba w sosie słodko–kwaśnym
Galantyna wieprzowa / rybna
Rolada na dwa sposoby
Rolada z kurczaka / Rolada z kaczki
Tatar ze śledzia
Caprese z sosem bazyliowym
Roladki z cukinii
Befsztyk tatarski

Udko pieczone z warzywami z pary
Sandacz panierowany z sosem cytrynowym
Karkówka pieczona w sosie z kluskami śląskimi
Pierś z kurczaka zapiekana z serem i pieczarkami
Żeberka duszone w kapuście
Roladki drobiowe ze szpinakiem
Barszcz czerwony z pasztecikiem / krokietem
Kieszonka wieprzowa z grzybami

serwowane na półmiskach

serwowane na półmiskach

do wyboru 3 dania gorące

do wyboru 5 zimnych przekąsek

SAŁATKI

meksykańska, grecka, makaronowa, brokułowa, jarzynowa, gyros, z ananasem
do wyboru 2 sałatki
Gratis: kawa i herbata, napoje zimne oraz marynaty

Hotel i Restauracja Bartis
Plac Konstytucji 3 Maja 5, 11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 (89) 762 17 50/60,
hotel@hotelbartis.pl www.hotelbartis.pl

