Oberża Skarbek

miejscem Twoich
uroczystości
oferta organizacji imprez okolicznościowych
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji przyjęć okolicznościowych
w Oberży SKARBEK. Zapewniamy, że zorganizujemy Państwu przyjęcie na wysokim poziomie,
a Gości przyjmiemy ze staropolską gościnnością.

Lubin, ul. Budowniczych LGOM 22

Oberża SKARBEK

tel. + 48 76 746 57 00, kom. 663 493 460

RestauracjeOberzaLubin

Wariant I

MENU
80 ZŁ OD OSOBY

ZUPA

1 do wyboru

Rosół domowy długo warzony z makaronem
Krem z zielonego groszku z płatkami migdałowymi
Krem z konfitowanej kukurydzy z grzankami ziołowymi

DANIE GŁÓWNE DO CZĘSTOWANIA
1,5 porcji na osobę

Roladka ze schabu faszerowana szpinakiem
i boczniakami otulona plastrami bekonu
Pieczony karczek szpikowany czosnkiem w sosie własnym
Grillowana pierś drobiowa zapiekana z pomidorami
i mozarellą z nutą bazylii
Filet drobiowy w aromatycznej panierce z parmezanem
Sos ziołowy
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Łódeczki ziemniaczane
Bukiet surówek
Bukiet warzyw królewskich na gorąco

2

Napoje
1l/osoba

Sok
Woda
Kawa/Herbata

Wariant II

MENU
135 ZŁ OD OSOBY

ZUPA

1 do wyboru

Rosół domowy długo warzony z makaronem
Krem z zielonego groszku z płatkami migdałowymi
Krem z konfitowanej kukurydzy z grzankami ziołowymi

DANIE GŁÓWNE DO CZĘSTOWANIA
1,5 porcji na osobę

Roladka ze schabu faszerowana szpinakiem
i boczniakami otulona plastrami bekonu
Pieczony karczek szpikowany czosnkiem w sosie własnym
Grillowana pierś drobiowa zapiekana z pomidorami
i mozarellą z nutą bazylii
Filet drobiowy w aromatycznej panierce z parmezanem
Sos ziołowy
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Łódeczki ziemniaczane
Bukiet surówek
Bukiet warzyw królewskich na gorąco

Przekąski

4 porcje na osobę

Pasztet z żurawiną
Szynka ze szparagami i pastą chrzanową
Łosoś wędzony z twarożkiem cytrynowym
Półmisek pieczeni z prosiaka (karkówka pieczona,
schab z duetem owoców, boczek po staropolsku)
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Śledź po polsku
Pieczywo

Napoje
1l/osoba

Sok
Woda
Kawa/Herbata
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Wariant III

MENU
150 ZŁ OD OSOBY
ZUPA

Drugie danie ciepłe do wyboru

1 do wyboru

Ragu drobiowe ze ścinawskimi piklami
Zupa gulaszowa
Barszcz czerwony z krokietem serowo-pieczarkowym

Rosół domowy długo warzony z makaronem
Krem z zielonego groszku z płatkami migdałowymi
Krem z konfitowanej kukurydzy z grzankami ziołowymi

Przekąski

4 porcje na osobę

DANIE GŁÓWNE DO CZĘSTOWANIA
1,5 porcji na osobę

Roladka ze schabu faszerowana szpinakiem
i boczniakami otulona plastrami bekonu
Pieczony karczek szpikowany czosnkiem w sosie własnym
Grillowana pierś drobiowa zapiekana z pomidorami
i mozarellą z nutą bazylii
Filet drobiowy w aromatycznej panierce z parmezanem
Sos ziołowy
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Łódeczki ziemniaczane
Bukiet surówek
Bukiet warzyw królewskich na gorąco

Pasztet z żurawiną
Szynka ze szparagami i pastą chrzanową
Łosoś wędzony z twarożkiem cytrynowym
Półmisek pieczeni z prosiaka (karkówka pieczona,
schab z duetem owoców, boczek po staropolsku)
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Śledź po polsku
Pieczywo

Napoje
1l/osoba

Sok
Woda
Kawa/Herbata

Ciasta

Zapraszamy do zakupu ciast z naszej oferty
czas realizacji zamówienia max 3 dni, cena 25zł/kg
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