OFERTA
GRILLOWA

GRILLUJ Z KOLUMNA PARK
CENA 142 ZŁ/OS
CZAS GRILLOWANIA DO 2 GODZIN, CZAS TRWANIA SERWISU DO 4 GODZIN
(od 20 osób)
ZUPA
(jedna do wyboru)
krem warzywny według sezonu
minestrone warzywne
żurek z kiełbasą
zupa węgierska
DANIA Z GRILLA
stek z karkówki marynowany w piwie i rozmarynie
pierś z kurczaka marynowana w jogurcie z miętą
kofta wołowa z kolendrą
kofta wegańska
burger Kolumna Park (grillowana wołowina podana z bułką i dodatkami do własnej kompozycji)
kiełbasa wiejska
filet z dorsza marynowany w trawie cytrynowej i chilli
kaszanka pieczona z kiszoną kapustą
grillowane sezonowe warzywa
ziemniaki z wędzonym twarogiem
DODATKI
sałatka ziemniaczana z dymką, boczkiem, ogórkiem konserwowym i octem balsamicznym
surówka coleslaw
sałatki do skomponowania (sałaty, pomidor, ogórek, papryka, oliwki, feta, pikle, oliwa, vinaigrette)
ogórki kiszone/małosolne
smalec
pieczywo
sosy (bbq, meksykański, ketchup, musztarda, czosnkowy)

DESER
ciasta - dwa rodzaje
musy - dwa rodzaje
arbuz

Kolumna Park Sp. z o.o. Przygoń, ul. Hotelowa 1, 95-082 Dobroń
tel. +48 43 677 27 27, NIP 731 203 03 16, REGON 101009371
www.kolumnapark.pl

NAPOJE
soki owocowe
lemoniada
woda
Cena: 22zł
NAPOJE ALKOHOLOWE PŁATNE DODATKOWO
Bowl z piwem - możliwość zamówienia selekcji 15 piw z oferty restauracyjnej
Proponujemy piwo bagatela lager lub piwo bagatela free (niskoalkoholowe)
Cena: 180zł
Cytrynówka (alk.30%) – przygotowywana przez barmana Kolumna Park
podawana w słoju z kranikiem
Cena: 400zł/4l
Poncz Kolumna Park (10%-18% alk.) – przygotowywany przez barmana Kolumna Park
podawany w słoju z kranikiem
Cena: 300zł/4l
Beczka piwa Miłosław
Cena: 600zł/30l
Bowl z winem musującym - 5 butelek 0,75l
Cena: 250zł
Bowl z cydrem – orzeźwiający napój alkoholowy stworzony na bazie soku z dojrzałych jabłek
Cena: 180zł/15 szt
W PAKIECIE TANIEJ
Bowl z piwem - selekcja 15 piw z oferty restauracyjnej
Słój cytrynówki Kolumna Park - 4l
Poncz Kolumna Park - 4l
Bowl z winem musującym - 5 butelek 0,75l
Cena: 1000zł
*podane ceny są cenami netto
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