MENU WIGILIJNE
2021
Malutkie Resort, 97-505 Dobryszyce, Malutkie 31, tel. 44 681 11 88, kontakt@malutkie.com
www.malutkie.com

Propozycja ważna od 01.09.2021

ZUPY
 Barszcz czerwony z uszkami
 Zupa grzybowa z łazankami

15 zł porcja
14 zł porcja

DANIA GŁÓWNE / RYBY / PODANE NA PÓŁMISKACH
 Karp z lokalnych stawów smażony
12 zł porcja
w dzwonkach
 Sandacz w migdałach
16 zł porcja
 Grillowany amur
12 zł porcja
DESERY
 Jabłko pieczone z konfiturą
z żurawiny
 Owoce zapiekane pod kruszonką
 Kutia

10 zł porcja
12 zł porcja
12 zł porcja

BUFET ZIMNYCH ZAKĄSEK / OPCJA 1
40 zł osoba
 Rollsy z tortilli z wędzonym łososiem
 Koreczki śledziowe w zalewie korzennej
 Filety śledziowe w miodzie
 Sałatka macedońska z wędzonym łososiem
 Babeczki z duetem musów z tuńczyka i awokado
 Tradycyjne marynaty
 Kosz pieczywa regionalnego

BUFET ZIMNYCH ZAKĄSEK / OPCJA 2
50 zł osoba
 Rolls ze szpinaku i wędzonego łososia
z twarożkowym musem
 Filety śledziowe pieczone w zalewie
 Pstrąg faszerowany
 Pieczarki pieczone w wytrawnym cieście
 Sałatka z tuńczykiem
 Kosz pieczywa regionalnego
DODATKI
 Woda śledziowa z ziemniakami
 Pierogi lepione na miejscu z kapustą
i leśnymi grzybami
 Pierogi lepione na miejscu
ze szpinakiem
 Krokiet z kapustą i leśnymi grzybami
 Tradycyjna kapusta z grochem
 Ziemniaki pieczone
 Ziemniaki gotowane
 Surówka z kiszonej kapusty
 Kapusta zasmażana

12 zł porcja
4 zł szt.
4 zł szt.
8 zł szt.
9 zł porcja
6 zł porcja
5 zł porcja
5 zł porcja
6 zł porcja
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BUFET SŁODKI
19 zł osoba
 Kompot z suszu
 Swojskie wypieki: makowiec, piernik regionalny,
szarlotka piernikowa z gruszkami
 Ciasteczka cynamonowe
 Ciasteczka owsiane
BUFET Z NAPOJAMI
18 zł osoba
 Woda mineralna z cytryną i miętą (bez limitu)
 Soki 100% (bez limitu)
 Ekspres ciśnieniowy do dyspozycji (bez limitu)
 Wybór herbat (bez limitu)
ALKOHOLE:
 Lampka wina
(półwytrawne/półsłodkie)
 Lampka wina bezalkoholowego
 Grzane wino korzenne
 Lemoniada regionalna na gorąco
z domową konfiturą syropem
i rozmarynem 0,5L
 Miód Dwójniak Koronny
na ogniu 125 ml
 Miód Trójniak Trybunalski
na ogniu 125 ml

8 zł lampka
8 zł lampka
12 zł lampka
19 zł porcja
16 zł porcja

DANIA GŁÓWNE / MIĘSA
 Pierś z kurczaka supreme /
27 zł porcja
kopytka szpinakowe /
grillowane warzywa
 Eskalopki z polędwiczki wieprzowej / 35 zł porcja
sos z leśnych grzybów /
placki ziemniaczane /
buraczki glazurowane
 Kociołek dziczyzny z warzywami
28 zł porcja
na czerwonym winie /
zapiekana pajda czosnkowa
DODATKOWE OPCJE
 Muzyka na żywo 3 wejścia po 20 minut
z przerwami, łączny czas około 1,5h
o 1 muzyk
500 zł
o 2 muzyków
900 zł
 Zabawa z dj / wodzirejem / karaoke 1.000 zł
 Wizyta Św. Mikołaja (do 2h)
400 zł
 Kulig z grzańcem za pazuchą
od 45 zł osoba
 Napoje gazowane cola / fanta / sprite 4 zł (0,2L)
 Podarunkowe paczki z ciastami
19 zł paczka
 Karta podarunkowa
od 50 zł

12 zł porcja
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ALKOHOLE I NAPOJE


Alkohole Gości, opłata korkowa w wysokości:
o 15 zł /osoba przy uroczystości o wartości
powyżej 3.000 zł
o 20 zł /osoba przy uroczystości o wartości
do 3.000 zł
 Wszystkie pozycje z baru z rabatem 10%
 Wybrane pozycje w specjalnych cenach, np.:
WÓDKI 0,5 l (przy zakupie min. 5 szt.)
 Wódka Żubrówka Biała
37 zł
 Wódka Wyborowa
39 zł
 Wódka Stumbras
40 zł
 Wódka Finlandia
47 zł
 Wódka Baczewski
50 zł
WHISKY 0,7 l
 Ballantines
95 zł
 Jack Daniels
157 zł
WINA 0,75 l (przy zakupie min. 2 szt.)
 Wino bankietowe hiszpańskie
29 zł
białe i czerwone półwytrawne
 Wino bankietowe hiszpańskie
29 zł
białe i czerwone półsłodkie
WINA MUSUJĄCE 0,75 l
 Wino musujące bankietowe
36 zł
hiszpańskie półwytrawne
 Wino musujące dla dzieci
20 zł

PIWA
 Kosz regionalnych piw rzemieślniczych
0,5 l zasypanych lodem
mix / 9 zł / szt.
 Piwo regionalne Miłosław Marcowe keg 30L
450 zł
 Piwo regionalne Miłosław Pilzner keg 30L
450 zł
USŁUGI PREMIUM
 Barista - open bar
od 500 zł
 Barman - open bar
od 750 zł
o W tej cenie drinki lub kawy do wykorzystania oraz
barman lub barista do dyspozycji Państwa gości.
 Pełna oferta Open Bar drinki i kawy może zostać
przesłana na życzenie

4

www.malutkie.com

Propozycja ważna od 01.09.2021

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Karty podarunkowe / vouchery
Zrób prezent swoim pracownikom - obdaruj ich bonem
na nasze usługi. Vouchery obejmują pełną ofertę
ośrodka (gastronomia / fun park / atrakcje).
Przy zakupie większej ilości atrakcyjne rabaty!

Zestawy prezentowe
 Dwójniak Maliniak, Dwójniak AM, Trójniak
Trybunalski, Dwójniak Koronny,
zestaw 4 x 250ml
 Półtorak gronowy, 750ml + 2 kubki
 Inny dowolny alkohol z karty + prezentowe
drewniane opakowanie + 25 zł/netto
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WAŻNE INFORMACJE
 Propozycja ważna od 01.09.2021, 7 dni od daty
przesłania. Przesłanie propozycji nie jest
równoznaczne z rezerwacją terminu.
 Warunkiem niezbędnym dokonania rezerwacji
jest zaakceptowanie propozycji oraz wpłata
zadatku (50% wartości rezerwacji)
 Zastosowane poziomy rabatów obowiązują tylko
i wyłącznie przy ilości osób uwzględnionej
w kalkulacji
 Zmiana ustawienia sali konferencyjnej lub
bankietowej w dniu konferencji/imprezy - 200 zł
 Przedłużenie doby hotelowej tylko po
uzgodnieniu i za zgodą hotelu płatne według
cennika
 Propozycja skalkulowana jest dla rezerwacji min.
20 pełnopłatnych osób (porcji)
 Dla grupy pomiędzy 10 - 19 osób należy doliczyć
opłatę serwisową w wysokości 15% ceny
zestawu.

 Wybrane menu i ilość uczestników należy
potwierdzić do 14 dni przed uroczystością
 Przedstawiona oferta cenowa ma charakter
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
 Czas imprezy ustalamy przy podpisaniu zlecenia
 Przedłużenie czasu imprezy 200 zł/h
 Podane ceny są wartościami netto
 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za
ciągłość dostarczania mediów przez firmy
zewnętrzne (woda / prąd / gaz / internet).
 W przypadku wystąpienia braku dostaw wody
i prądy z firmy zewnętrznej uruchomienie:
agregatu prądotwórczego / pomy wody do 2h od
wystąpienia przerwy.
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