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Green GardenHotel
Droga Hrabska 50

05-090 Falenty k. Warszawy
 

www.GreenGardenHotel.pl
REZERWACJA

DODATKOWE ATRAKCJE KULINARNE
DOPYTAJ!

 
DANIA | dodatkowo płatne

Patelnia krewetek na oliwie z oliwek z czosnkiem
Płonąca szynka wieprzowa | SHOW z kucharzem*
Brytfanka boczku wędzonego ze śliwką zapiekany
Deska serów 
Deska wędlin tradycyjnych
Półmisek śledzia w 3 smakach
Brytfanka  śledzia po japońsku pod kołderką
Półmisek kaszanki z cebulką podsmażaną
Gar klusek śląskich pycha
Brytfanka golonki pieczonej w piwie

*zamówienie 7 dni wcześniej 

DESERY | dodatkowo płatne

Tort śmietanowy od 12 zł/os.
Tort bezowy Pavlova 
Fontanna czekoladowa z owocami filetowanych 
Lody z gorącymi malinami

ALKOHOL I NAPOJE | dodatkowo płatne

Planujesz imprezę jak za dawnych lat? Stół suto
zastawiony pysznym jedzeniem: zupa w wazie,
półmisek przystawek, dania gorące na paterach,
misy z sałatkami, a na koniec domowy deser.
Prawdziwa uczta - zarezerwuj stolik już dziś!

Stolik można zamówić każdego dnia.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania imprezy - do 4 godz.

Do każdego rachunku od 8 Gości doliczamy serwis
kelnerski w wysokości 10%

Dzieci do 3 lat – 1 zł | od 4 do 10 lat – 50 %

145 zł/os. 
BIESIADNE MENU

 
ZUPA podana w wazie | 1 do wyboru
Rosół z domowym makaronem
Zupa cebulowa na białym winie z ziołowymi grzankami i parmezanem
Krem z pomidorów z bazyliowym pesto
Zupa dnia

PRZYSTAWKI | 2 do wyboru
Bruschetta z salsą pomidorowa i oliwa z oliwek
Roladka  z szynką, żółtym serem i warzywami 
Roladka szpinakowa z twarożkiem i warzywami
Warzywa w tempurze z dipem jogurtowym
Krążki cebulowe z dipem ziołowym
Deska polskich serów z owocami

DANIA GORĄCE | 2 do wyboru
Mini burgery wegetariański z camembertem   
Mini burgery z wołowiną
Kotlet schabowy smażony na smalcu
Forszmak po węgiersku z ogórkiem kiszonym i kwaśna śmietana
Quesadillas-  z grillowanym kurczakiem
Quesadillas – z grillowanymi warzywami
Kurczak z orzechami nerkowca 
Naszego wyrobu pierogi ruskie/ z mięsem
Misa babcinych gołąbków w sosie pomidorowym
Skrzydełka z kurczaka w sosie sweet chilli

SAŁATKI | 2 do wyboru
Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem, pomidorkami i grzankami 
Sałatka caprese
Sałatka grecka
Mix surówek |marchewka, biała kapusta
Buraczki karmelizowane
Kapusta zasmażana

DODATKI | 1 do wyboru
Ziemniaki opiekane lub frytki
GRATIS: wybór pieczywa oraz masła smakowe
 
DESER | 1 do wyboru
Domowe gofry z bitą śmietana i sosem czekoladowym
Szarlotka na kruchym cieście z cynamonem

tel:+48603605608

