
OBIADY OKOLICZNOŚCIOWE 
ZESTAW I 79 zł za osobę 

ZUPA: 

 Rosół z makaronem i kawałkami kurczaka    250 ml 
II DANIE: 

Zraziki wieprzowe w sosie własnym     130/60 g 
Udko faszerowane warzywami      130 g 

Ziemniaki po polsku       200 g 
Frytki          150 g  

Zestwa surówek       50 / 50 g 
Jabłecznik         100 g 

Kawa, herbata, sok, woda niegazowana   (bez ograniczeń) 
 

ZESTAW II 89 zł za osobę 
ZUPA: 

Krem z warzyw        250 ml 
II DANIE: 
Karkówka wieprzowa w sosie własnym     130/60 g 

Kotlet de volaille        130 g 
Dorsz smażony z sosem salsa      130/60 g 

Ziemniaki z koperkiem      200 g 
Ziemniaki opiekane        200 g 

Zestaw surówek       50/50 g 
Jabłecznik         100 g 

Kawa, herbata, sok, woda niegazowana   (bez ograniczeń) 
 

Aby zwiększyć różnorodność menu drugie dania mięsne/rybne obiadu podawane są w ilości 70%. 
Powyższa oferta obowiązuje od 1 września 2018r do 31 grudnia 2019r.  

 
kontakt recepcja@hotelgnieckigdansk.pl tel:(58) 302 02 02 / kom. 600 953 799 



 

ZESTAW III 99 zł za osobę 
ZUPA: 

Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym     250 ml 
II DRUGIE: 

Schab faszerowany serem chedar     130 g 
Kotlet de volaille       130 g  

Filet z pstrąga w sezamie      130 g 
Ziemniaki opiekane       200 g 

Frytki          150 g 
Zestaw surówek       50/50 g  

Trzy rodzaje ciast        150g/osobę 
Kawa, herbata, sok, woda niegazowana   (bez ograniczeń) 

 

ZESTAW IV 109 zł za osobę 
ZUPA: 

Zupa cebulowa z grzankami i serem     250 ml 
II DRUGIE: 

Zraziki wołowe w sosie słasnym     130/60 g 

Antrykot grillowany przeplatany bekonem z sosem salsa  130/60 g  
Grillowany filet z łososia w pesto     130 g 

Ziemniaki z koperkiem      200 g 
Ziemniaki opiekane       200 g 

Warzywa blanszowane       80 g 
Zestaw surówek       50/50 g  

Trzy rodzaje ciast        150g/osobę 
Kawa, herbata, sok, woda niegazowana   (bez ograniczeń) 

 
Aby zwiększyć różnorodność menu drugie dania mięsne/rybne obiadu podawane są w ilości 70%. 

Powyższa oferta obowiązuje od 1 września 2018r do 31 grudnia 2019r.  

kontakt recepcja@hotelgnieckigdansk.pl tel:(58) 302 02 02 / kom. 600 953 799 
 


