
OFERTA OBIADÓW WESELNYCH RODIZIO DE
CHURRASCO
Proponowane Menu :
Rozpoczynamy rezerwację od welcome drink
- Prosecco- serwowanego jako pierwszy toast.

Zupa:
CANJA DE GALINHA - bulion z piersi z kurczaka z ryżem, kolendrą oraz warzywami
Entrada serwowana w stół:
PEIXE, SEAFOOD lub VEGE - z rybą, z owocami morza lub wegetariańska
Bufet I :
CAPONATA- duszony bakłażan z cukinią,
VINAIGRETTE - posiekane warzywa z sokiem z limonki oraz kolendrą
FAROFA- zasmażka z manioku z warzywami
FEIJOADA - potrawka z czarnej fasoli z kawałkami wieprzowiny
ESCONDIDO - zapiekanka z warzywami, dynią i serem
CONSERVAS- selekcja marynowanych warzyw i owoców
PIECZONE ZIEMNIAKI, RYŻ, PIECZYWA, SOSY, SAŁATY...
Mięsa:
PICANHA - dolna krzyżowa, wołowina wolno dojrzewająca
ALCATRA - krzyżowa wołowa
COSTELA BOVINA - żebra wołowe
PESCOÇO SUINO- karkówka
PAULISTA - filet z kurczaka zawijany w wędzonym
CORASÃOZINHO - marynowane kurze serduszka



Bufet II :
TARTELETTE LIMÃO - tartaletka limonkowa
TARTELETTE DE FRUTAS - tartaletka z kremem bydyniowym oraz owocami
sezonowymi
TARTELETTE MARACUJA -tartaletka marakuja
CAROLINA - ptyś z kajmakiem polany czekoladą

Bufet III :
MISTURA BRASILEIRA - zestaw trzech ciepłych, tradycyjnych przystawek
MESA BRASILEIRA -zestaw zimnych przystawek- sałatki, surówki, pieczywa, sosy...
Cena za osobę to 260 zł, dzieci 5-9 lat w połowie ceny  oferty,
poniżej 5 lat bezpłatnie

Na stołach przez cały czas trwania rezerwacji stoją karafki z napojami: sok jabłkowy,
pomarańczowy oraz woda z cytryna i miętą.

Goście mogą korzystać z nielimitowanej oferty kaw i herbat. Są one serwowane z za
baru z ekspresu ciśnieniowego.

Cena za osobę z obsługi wesela, tj. fotograf, kamerzysta itp. to 80 zł.



Dodatkowo mogą Państwo wybrać opcję Open Baru w cenie 100 zł/osoba dorosła:
W jego skład wchodzą:
WINO DESTALO BIAŁE I CZERWONE
PIWA AMBER pszeniczniak, złote lwy, żywe, koźlak, sezonowe, apa, grand, ipa
bezalkoholowa
WHISKEY BALLANTINE’S
WÓDKA STUMBRAS
CAIPIRINHA - cachaca, limonki, syrop cukrowy, lód
WHISKEY SOUR
FRUIT PUNCH - wódka, sok: guava, marakuja, mango, ananas, lód
BIAŁA SANGRIA - białe wino, cointreau, świeże owoce
NAPOJE GAZOWANE - pepsi, 7up, mirinda, woda gazowana , tonik
LIMONKI, CYTRYNY, LÓD, SOUR, SYROPY, OWOCE SEZONOWE
Nasi barmani tworzą również drinki z wyżej wymienionych alkoholi oraz dostępnych
sezonowo dodatków według państwa uznania.



Gdyby chcieli Państwo wprowadzić własny alkohol, doliczane jest 15 zł/os od każdej
osoby pełnoletniej.
Ilości i rodzaje alkoholi dowolne.
W ramach korkowego mogą państwo wprowadzić także napoje gazowane jak i
wszelkie dodatki potrzebne do zrobienia wybranych drinków (lód, pepsi, cytryny,
syropy itp.)

Istnieje możliwość przedłużenia czasu rezerwacji. Cena od każdej rozpoczętej
godziny wynosi 600 zł. Przedłużenie obejmuje wynajem sali oraz serwis napoi
bezalkoholowych (soki, kawy i herbaty).
Przedłużenie Open Baru jest w cenie 15 zł/os dorosłej za godzinę.

Jeżeli chcą Państwo wynająć muzyków jako dodatkową atrakcję, bardzo proszę
pamiętać, że dbając o dobro sąsiadów i zwierzęta żyjące tuż obok niestety nie
możemy zgodzić się na występy wodzirejów/DJ-ów, ale z chęcią udostępniamy nasz
sprzęt do odtwarzania Państwa  playlisty.



W cenie “talerzyka” mają Państwo możliwość zorganizowania ceremonii zaślubin na
naszym Patio.

Długość rezerwacji to 8h.Cały lokal pozostaje do Państwa dyspozycji od określonej
liczby osób :

- soboty minimum 50 os.
- piątki minimum 40 os.
- wt-czw minimum 30 os.

W przypadku mniejszej liczby gości restauracja pozostaje otwarta dla gości spoza
organizowanego przez Państwa przyjęcia.
Możemy udostępnić salę dla florystów jak i dekoratorów w dniu rezerwacji lub dzień
wcześniej w zależności od ilości rezerwacji .
Tort może zostać wprowadzony bezpłatnie (nie pobieramy “talerzykowego”), prosimy
jednak o przyniesienie paragonu lub oświadczenia o wyrobie produktu ( jeśli ciasto
pieczone jest przez osobę prywatną). Mogą również państwo zamówić tort
wypiekany przez naszego cukiernika.

Gwarancją rezerwacji wybranego przez Państwa terminu imprezy
okolicznościowej jest podpisanie umowy oraz wpłacenie opłaty
rezerwacyjnej w wysokości 30% od sumy za deklarowaną liczbę gości.


