MENU ŚWIĄTECZNE

Menu świąteczne 140 zł brutto/osoba

ZUPA
Zupa grzybowa z oliwą tymiankowo - truflową
PRZYSTAWKI ZIMNE
Kanapeczki z dodatkami:
- Dorsz po grecku z warzywami na pumperniklu
- Pieczony burak, ser kozi, karmelizowana figa i cykoria, pieczywo pszenne
Sałatka jarzynowa z kaparami i tuńczykiem
Śledź korzenny z chrupiącymi karczochami
PRZYSTAWKI CIEPŁE
Pierogi z ciasta francuskiego z farszem z kapusty i grzybów
DANIE GŁÓWNE

(do wyboru z wyprzedzeniem)

Udko z kaczki confit z rozmarynowo - maślaną zapiekanką ziemniaczaną,
sosem figowym i cykorią pieczoną w pomarańczach
lub
Pęczotto grzybowe, warzywa korzenne, grzyby leśne
DESER
Piernik z karmelem

ZUPA

Menu świąteczne 190 zł brutto/osoba

(do wyboru z wyprzedzeniem)

Zupa grzybowa z oliwą tymiankowo - truflową
lub
Barszcz z pieczonych buraków z majerankiem
PRZYSTAWKI ZIMNE
Kanapeczki z dodatkami:
- Dorsz po grecku z warzywami na pumperniklu
- Pieczony burak, ser kozi, karmelizowana figa i cykoria, pieczywo pszenne
Deska wędlin z piklami, pieczywo
Sałatka jarzynowa z kaparami i tuńczykiem
Śledź korzenny z chrupiącymi karczochami
PRZYSTAWKI CIEPŁE
Pierogi z ciasta francuskiego z farszem z kapusty i grzybów
Krokiety beszamelowo - grzybowe z aioli Espelette i piklowanymi grzybami
DANIE GŁÓWNE

(do wyboru z wyprzedzeniem)

Udko z kaczki confit z rozmarynowo - maślaną zapiekanką ziemniaczaną,
sosem figowym i cykorią pieczoną w pomarańczach
lub
Pęczotto grzybowe, warzywa korzenne, grzyby leśne
DESER
Piernik z karmelem
Domowy sernik z białej czekolady w stylu New York

ZUPA

Menu świąteczne 240 zł brutto/osoba

Zupa grzybowa z oliwą tymiankowo - truflową
Barszcz z pieczonych buraków z majerankiem
PRZYSTAWKI ZIMNE
Kanapeczki z dodatkami:
- Dorsz po grecku z warzywami na pumperniklu
- Pieczony burak, ser kozi, karmelizowana figa i cykoria, pieczywo pszenne
Deska wędlin z piklami, pieczywo
Sałatka jarzynowa z kaparami i tuńczykiem
Śledź korzenny z chrupiącymi karczochami
Selekcja wędzonych ryb, salsa pomidorowa, pieczywo
PRZYSTAWKI CIEPŁE
Pierogi z ciasta francuskiego z farszem z kapusty i grzybów
Krokiety beszamelowo - grzybowe z aioli Espelette i piklowanymi grzybami
Krokiety z dorsza atlantyckiego z beszamelem
DANIE GŁÓWNE
Udko z kaczki confit z rozmarynowo - maślaną zapiekanką ziemniaczaną,
sosem figowym i cykorią pieczoną w pomarańczach
Roladka gryczana z pieczonymi warzywami korzennymi
i ziemniakami w rozmarynie, sos żurawinowy
DESER
Piernik z karmelem
Domowy sernik z białej czekolady w stylu New York
Brownie czekoladowe z truflą

Dodatkowe informacje:
- do rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%;
- warunkiem zorganizowania wydarzenia jest wcześniejsze złożenie rezerwacji i wybór menu
na min. 5 dni przed spotkaniem.
Forma płatności:
- ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% kwoty wynikającej
z ustalonego menu;
- w przypadku nie wpłynięcia zaliczki w ustalonym terminie, rezerwacja uważana jest za nieważną;
- jeżeli w dniu wydarzenia liczba uczestników ulegnie zmianie na mniejszą, Organizator zostanie obciążony
za uprzednio potwierdzoną liczbę uczestników;
- w przypadku zwiększenia liczby uczestników Organizator zostanie obciążony za każdą dodatkową osobę
wynikającą z wybranej oferty, jeśli w lokalu bedą dostępne wolne miejsca;
- ostateczna liczba Gości musi zostać potwierdzona najpóźniej 3 dni przed planowaną rezerwacją.
-W przypadku braku korekty drogą mailową, przyjmuje się liczbę Gości podaną w ostatniej przesłanej
propozycji;
- płatność przelewem 7 dni na podstawie dokumentu księgowego
- wpłata zaliczki oznacza, że w przypadku rezygnacji z rezerwacji do 5 dni przed planowaną data, zaliczka
zostanie zwrócona w całości
- w przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Organizatora ze względu obostrzenia dot. Covid19 (np. Zamknięcie restauracji) zaliczka zostanie zwrócona w całości lub zostanie przeznaczony na
organizację wydarzenia w innym terminie (w zależności od życzenia Klienta).
Polityka w kwestii Covid-19:
- w przypadku gdy dane wydarzenie nie może się odbyć w ustalonym terminie w związku z sytuacją
epidemiologiczną, informujemy, że istnieje możliwość przeniesienia terminu organizacji wydarzenia na
inny dowolny i dostępny termin (także w 2023 roku)
- w przypadku rezygnacji Klienta na 5 dni przed planowaną datą wydarzenia zaliczka zostanie zwrócona
w całości;
- w przypadku rezygnacji z organizacji wydarzenia przez Klienta w związku z sytuacją epidemiologiczną
COVID-19 póżniej niż na 5 dni przed planowaną datą
(ale nie później niż 48h przed wydarzeniem) zaliczka zostanie zamieniona na vouchery podarunkowe
do wykorzystania w dowolnej naszej restauracji.
Uwagi:
- w przypadku ofert przesłanych na 3 miesiące przed datą wydarzenia, ceny dań i napojów mogą ulec niewielkim
korektom;
SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.
ul. Francuska 24/1
03-906 Warszawa
NIP: 1132899570
Nr rachunku: 76 1090 2590 0000 0001 3205 8309

SOBREMESA BROWARY SP. Z O. O.
UL. FRANCUSKA 24/2
03-906 WARSZAWA
NIP: 113 301 00 50
Nr rachunku: 03 1090 0088 0000 0001 4689 6667

Pragnę również zaznaczyć, iż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony,
a także podkreślić, że do każdego Gościa podchodzimy indywidualnie.
Dołożymy wszelkich starań aby nasza oferta sprostała Państwa oczekiwaniom.
W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą!

