
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE  



 
 

Imieniny 

Urodziny 

Chrzciny 

Rocznica 

Jubileusz 

... i inne 
 

Każdego roku jest kilka ważnych 

okazji, by celebrować uroczystość 

w gronie najbliższych: 

rodziny i przyjaciół. 

Warto nam zlecić organizację 

i obsługę takiego wydarzenia. 
 

 

 



OBIAD NA DOBRY POCZĄTEK 
 

Zupa | jedna do wyboru 

A. 
Klasyczna minestrone 

B. 
Cebulowa z grzankami 

C. 
Krem z białych szparagów 

 

Danie główne | jedno do wyboru 

A. 
Pierś z kurczaka 

B. 
Schabowy 

C. 
Polędwiczki wieprzowe 

a. pod serową pierzynką 

z pieczarkami 

b.  słodko kwaśna z kokosem 

c. grillowana po hawajsku 

d. z pomidorem i mozarellą 

a. z szynką i serem 

b. po hawajsku 

c. klasyczny panierowany 

d. z zapiekanym pomidorem 

a. z karmelizowanym jabłkiem 

b. zapiekane serem z pomidorem 

c. z boczkiem w sosie grzybowym 

d. w sosie chrzanowym 

+ 
e.  ziemniaki z wody 

f.  puree 

g. ziemniaki smażone w talarkach 

h. ryż z dodatkami 

+ 
i.  trio surówek: marchewka z jabłkiem, seler z rodzynkami, kapusta sezonowa 

j. bukiet warzyw na ciepło: brokuł, kalafior, marchewka 
 

Deser | jeden do wyboru 

A. 
Sernik z sosem 

B. 
Szarlotka z sosem 

C. 
Lody 

 
Cena*: 57 zł Cena: 64 zł Cena: 77 zł 

 

* Ceny za osobę. Brutto z VAT. Ceny za osobę dorosłą | Dzieci do 10 roku życia: 60% ceny. | Dzieci powyżej 10 roku życia: jak osoba dorosła 

 



lub OBIAD premium 
 

Starter | jeden do wyboru 

A. 
Roladka z grillowanej cukinii 
z pastą z bobu oraz groszku, 

podawana z winegret malinowym 
i listkiem rukoli 

B. 
Kozi ser na puree buraczanym 

z sałatą frisee, z dresingiem 
musztardowo-rodzynkowym 

z dodatkiem owoców 

C. 
Marynowany w grubej soli, pieprzu 
i koperku łosoś na sposób szwedzki 

(Gravlax) podawany z plastrem 
grillowanej cukinii i bazylią 

 
Zupa | jedna do wyboru 

A. 
Rosół 

z pulpecikami cielęcymi 

B. 
Krem z kalafiora 

na gęsinie 

C. 
Porowo-serowa 

z grzanką 

 
Danie główne | jedno do wyboru 

A. 
Marynowana w ziołach 
i owocach pierś z kaczki 

podawana z ziemniakami zapie-
kanymi w ziołach i glazurowa-

nymi burakami i jabłkami 
w towarzystwie warzyw 

sezonowych 

B. 
Sandacz 

zapiekany z sosem 
śmietanowo-kaparowym 

podawany z szafranowym ryżem 
i delikatną fasolką szparagową 

C. 
Wołowe collare 

faszerowane wędzonką 
z warzywami kolorowymi, 

podawane z brązowym sosem, 
kluskami śląskimi 

i blanszowanymi warzywami. 

 

 
Deser | jeden do wyboru 

A. 
Tiramisu 

B. 
Tarta malinowa 

C. 
Pascha 

 
Cena*: 117 zł 

 

* Ceny za osobę. Brutto z VAT. Ceny za osobę dorosłą | Dzieci do 10 roku życia: 60% ceny. | Dzieci powyżej 10 roku życia: jak osoba dorosła 



ZIMNE ZAKĄSKI | NA STOLE 
 

Zestaw główny - standardowo na stole:  
 

1. Jajka z musami, 3 rodzaje 

2. Rolada z boczku pieczonego w ziołach 

3. Szynka pieczona w miodzie 

4. Karkówka pieczona w marynacie śliwkowej 

5. Pasztety własnego wypieku 2 rodzaje 

6. Sałatka jarzynowa 

7. Sałatka ziemniaczana z pikantnym salami i oliwą 

8. Zielona rolada naleśnikowa twarogowo-szpinakowa 

9.  Żółta rolada naleśnikowa z kurczakiem i żółtym serem 

10. Śledź na 3 sposoby 
  

Dodatkowo do wyboru: 
 

a. Ryba po grecku 

b. Roladka z łososia wędzonego z twarogiem 

c. Talerz kiełbas krojonych 

d. Indyk z owocami w galarecie 

e. Terine rybne 

f. Terine warzywne 

g. Pomidory z mozarellą i dresingiem 

h. Conchiglie faszerowane carbonara 

i. Sałatka ryżowa curry z indykiem 

j. Sałatka grecka z oliwkami i serem feta 

k. Sałatka makaronowa z kurczakiem 

 

Jesteśmy otwarci na Państwa zapytania indywidualne. 

Chętnie przygotujemy dla Państwa inne zimne zakąski. 
 

Cena: 

55 zł 

za osobę 

Cena: 

6 zł 

za dodatek 

za osobę 



DRUGIE i kolejne DANIA CIEPŁE 
 

A. 
Tarta 

mięsno-warzywna 
z sosami 

B. 
Karkówka duszona w miodzie 
i w winie, z kluskami śląskimi 

i pieczonym jabłkiem 

C. 
Łosoś z grilla teriyaki, z ryżem 

mieszanym, fasolką szparagową 
i kukurydzą 

Cena: 17 zł Cena: 25 zł Cena: 33 zł 
 

D. 
Sycący i wspaniały 

bigos mięsny na winie. 
Wg przepisu babci Szefa Kuchni 

E. 
Gulasz z dziczyzny maryno-
wanej w winie i warzywach 

podawany z kluseczkami 

F. 
Biała kiełbasa 

zapiekana 
z pikantnymi warzywami 

Cena: 15 zł Cena: 15 zł Cena: 13 zł 
 

G. 
Bogracz wołowo-warzywny, 

winiakiem podlany, podawany 
z lanymi kluseczkami 

H. 
Pierogi z mięsem i omastą. 

Pieczone. 
Własnego wyrobu 

I. 
Siekane kotleciki wołowo-

wieprzowe podawane 
na cebulce z ziemniaczkiem 

Cena: 15 zł Cena: 14 zł Cena: 21 zł 
 

J. 
Grillowane warzywa: cukinia, 
papryka, bakłażan, pieczarki 

- na sposób włoski 

K. 
Gulasz warzywny - 

wegetariański, na sposób 
hinduski 

L. 

Boeuf Strogonoff 
 

Cena: 14 zł Cena: 12 zł Cena: 12 zł 
 

M. 
Żurek tradycyjny 

na zakwasie, zabielany 
z jajkiem i białą kiełbasą 

N. 
Barszcz czerwony 

tradycyjny z diablotką 

O. 

Flaczki 
po warszawsku lub zamojsku 

Cena: 10 zł Cena: 10 zł Cena: 10 zł 

 
Powyższe ceny za osobę. Brutto z VAT. Ceny za osobę dorosłą | Dzieci do 10 roku życia: 60% ceny. | Dzieci powyżej 10 roku życia: jak osoba dorosła. 



 

SŁODKI BUFET DESEROWY 
 Owoce filetowane 

 4 rodzaje ciast 
 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE 
 Kawa i herbata oraz dodatki 

 Napoje niegazowane w dzbankach 

 Woda mineralna niegazowana w dzbankach 

 Napoje gazowane w 1 litrowych butelkach 
 

ALKOHOLE I NAPOJE ALKOHOLOWE 
 Wino białe 

 Wino czerwone 

 Wódka premium 

 Piwo 
 

INFORMACJE: 
1. Standardowy czas trwania przyjęcia: do 6 godzin. 

Ilości zimnych zakąsek, deserów, napojów zimnych i gorących, alkoholi i napojów alkoholowych 

w powyższych cenach kalkulowane są na przyjęcie do 6 godzin.  

2. Minimalna liczba uczestników przyjęcia:  18 osób dorosłych. 

3. Powyżej 40 osób dorosłych oferujemy rabat, którego wysokość jest ustalana indywidualnie. 

4. Sala na przyjęcie - adekwatna wielkością do liczby uczestników - gratis. 

5. Sala gratis do godziny 22.00. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę: 

uzgodnioną na etapie zamówienia: 150-200 zł | nieuzgodnioną na etapie zamówienia: 400-600 zł. 

6. W przypadku własnego alkoholu doliczane jest korkowe, którego cena jest ustalana indywidualnie. 

 

Restauracja VERANDA | M Club Hotel | Lubie Resort 
Telefon: 94 314 63 30, 516 602 288 

Data opracowania: lipiec  2018 rok. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany oferty w dowolnym czasie. Aktualne oferty znajdują się na stronie lubieresort.pl 
 PROJEKT I OPRACOWANIE: JPD ©, WARSZAWA 2018 | ZDJĘCIA WYKORZYSTANE W FOLDERZE POCHODZĄ Z FOTOLIA BY ADOBE NA PRAWACH LICENCJI ROYALTY-FREE. 

Cena: 14 zł 

za osobę 

Cena: 15 zł 

za osobę 

Cena: 21 zł 

za osobę 


