Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą usługą.
Dołożymy wszelkich starań, aby została ona wykonana na najwyższym poziomie.
O jakość i smak proponowanego menu dba zespół profesjonalnych kucharzy pod
kierownictwem szefa kuchni z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Wojciecha
Plewko.
Rezerwacja w Sali Bankietowej Rembertów to, poza świetnym jedzeniem, dostęp do
zielonego i zacisznego ogródka z placykiem zabaw dla dzieci, doświadczona obsługa
kelnerska, możliwość rezerwacji sali dopasowanej do liczby Państwa gości.
Sala główna pomieści bardzo wygodnie ponad 250 osób! Poza tym dysponujemy
salami na 50 oraz 30 osób.
Naszym celem jest, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z dokonanego wyboru.

Zapraszamy do kontaktu z Managerem obiektu, który przedstawi Państwu
szczegóły oferty.
Tel:690-800-657
e-mail: rezerwacje@SalaRembertow.pl

Oferta przyjęcia okolicznościowego
Koszt menu: 160 zł/osoba dorosła
( Minimalna liczba uczestników – 20 osób dorosłych )
I Serwis: ( dwie zupy do wyboru ):
Tradycyjny polski rosół z warzywami i makaronem
lub ( do wyboru z poniższych )
1. Krem z pomidorów ze świeżą bazylią
2. Krem z grzybów leśnych
3. Tradycyjne flaki
II Serwis: ( danie główne serwowane po zupie, jedno do wyboru z poniższych ):
1. Medaliony z indyka z suszonymi pomidorami w sosie paprykowym z opiekanymi ziemniakami
i bukietem surówek
2. Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem w sosie z suszonych pomidorów, ziemniakami z wody
z koprem i bukietem surówek
3. Polędwiczki wieprzowe zapiekane mozzarellą w sosie Chablis z gratiną ziemniaczaną i bukietem
surówek
4. Dorsz w sosie staropolskim z jajkiem i świeżym szczypiorem, puree chrzanowe i bukiet surówek
5. Gołąbki wegańskie w sosie pomidorowym z ziemniakami i bukietem surówek
Przystawki na półmiskach w stołach:
Schab po warszawsku z delikatnym musem chrzanowym
Indyk w maladze z owocami
Polędwiczki wieprzowe z serem Brie i świeżymi owocami
Różyczki z wędzonego łososia z serem kremowym i świeżym koprem
Śledź z beczki na dwa sposoby
Pieczona ryba na bukiecie sałat z pikantną salsą z grillowanego mango i chilli
Grillowane warzywa z roladkami z cukinii z serem feta w sosie balsamicznym
Caprese z pomidorów i mozzarelli z zielonym bazyliowym pesto
Sałatka grecka horiatiki z oliwkami
Sałatka z grillowaną piersią kurczaka z sosem cesarskim
Wybór bułek bankietowych, oraz chlebów opiekanych na miejscu, Masło
Przystawki dodatkowo płatne (Opcjonalnie)
Tatar wołowy z dodatkami
Roladki z dzikiej kaczki po wileńsku
Carpaccio z polędwicy wołowej z oliwą truflową
Pieczony łosoś na bukiecie sałat z kremowym sosem Dijon
Tatar z łososia na chrzanowej sałacie
Krewetki w tempurze na salsie chilli z owocami
Pstrąg wędzony pod korzenną galaretą z rakami

Bufet deserowy
Wybór ciast szefa kuchni
Mini deserki w kieliszkach
Owoce sezonowe
Desery dodatkowo płatne (Opcjonalnie)
Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami (12 zł)
Fontanna czekoladowa z owocami (400 zł)
Torty tradycyjne w różnych smakach i kształtach (80 pln/kg)
Torty w masie marcepanowej (100 pln/kg)
Zupy dodatkowo płatne (Opcjonalnie - 12 pln /osoba )
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Barszcz czerwony z uszkami
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Dania kokilkowe dodatkowo płatne (Opcjonalnie - 15pln/osoba )
Strogonow ze świeżej wołowiny z dodatkiem ogórka kiszonego
Ragout z marynowanej karkówki z grzybami w duszonej śmietanie
Potrawka z kurczaka duszonego w pomidorach z warzywami
Wszystkie dodatkowe dania z serwisu II ( Opcjonalnie - 25 pln/osoba )

Napoje zimne:
Soki owocowe 100%, Woda mineralna z cytryną
Lemoniady domowe (w miesiącach letnich)
Napoje gazowane ( produkty Coca Coli )

Napoje gorące:
Kawa z ekspresów ( espresso, cappuccino, latte itp.).
Wybór herbat.

Oferta dla dzieci:
Dzieci 0-2 lata – 100% zniżki
Dzieci 2-12 lat – 50% zniżki
Możliwość zamówienia menu dziecięcego na I i II serwis.
Serwis I: Rosół z makaronem
Serwis II: Polędwiczki z kurczaka w panierce kukurydzianej, frytki, surówka.
Oddzielne przekąski dla dzieci – indywidualna wycena.

Sprzęt i usługi zawarte w cenie przyjęcia:
Profesjonalna obsługa kelnerska
Nakrycie i zastawa stołowa
Brak opłaty korkowej za wniesiony alkohol
Profesjonalne ekspresy do kawy
Parking dla gości ( w ramach dostępnych miejsc parkingowych obiektu)
Szatnia
Dostęp do zielonego ogródka z zadaszonym tarasem
Czas trwania przyjęcia do 6 godzin z zakończeniem do godziny 22:00 (dodatkowe godziny wyceniane
indywidualnie)

Dodatkowe usługi wyceniane indywidualnie
Dekoracje kwiatowe przygotowane przez florystykę
Nagłośnienie, dekoracja świetlna, oraz DJ
Usługa barmańska
Pokrowce na krzesła
Animatorzy dla dzieci
Profesjonalny pokaz baniek mydlanych

