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OSIEMNASTKA W PORTOFINO 
Jubilacie! Możesz wynająć cały lokal klub lub salę restauracyjną w dowolnym dniu tygodnia. 
Pomożemy Ci zakontraktować DJ- a, przygotować wystrój sali, zaplanować dodatkowe atrakcje. 

Mamy świetne, nowoczesne menu. Podejmiesz swoich Gości wyśmienitymi przekąskami 
serwowanymi w formie szwedzkiego stołu, możesz też zaprosić rodzinę na kolację „zasiadaną”. 
Przygotujemy menu jakie tylko zapragniesz.  

Oferujemy: 

- Taxi gratis na terenie Włocławka na powrót po imprezie 

- menu w formie stołu szwedzkiego 

- salę taneczną wyposażoną w kolorowe oświetlenie, lasery oraz kulę obrotową  

- klimatyzowaną salę 

- Nowoczesną dekorację Sali 

- Tort w cenie imprezy 

- profesjonalną obsługę kelnerską 

- bezpłatny strzeżony parking dla Gości 

- możliwość pakowania dań po komunii 

- pomagamy w znalezieniu profesjonalnego DJ lub muzyków  

Dodatkowo oferujemy możliwość zamówienia za dopłatą: 

- podświetlanej trzypiętrowej fontanny czekoladowej  

- pysznych mini deserków w kieliszkach i miseczkach 
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Menu 80 zł  
Podanie w formie stołu szwedzkiego 

Dania główne:   

Makaron penne z kurczakiem i pieczarkami 100 % (100 g/osoba) 

Karkówka w sosie pieczeniowym 100 % (100 g/osoba) 

Cevapcici – bałkańskie pikantne mięsne roladki z grilla 100 % (100 g/osoba) 

Dewolaj z kurczaka 100 % (100 g/osoba) 

Ziemniaki ze świeżym koperkiem, Frytki 

Surówka z marchewką i kapustą 

Deser: 

Tort urodzinowy 

Drobne przekąski: 

Chipsy różne smaki 

Paluszki solone 

Orzeszki ziemne 

Drugie podanie: 

Pizza różne smaki 

Napoje :  

Kawa z ekspresu 100% Arabica, kawa rozpuszczalna, kawa tradycyjna 

Herbata (czarna, zielona, owocowa, miętowa) Dodatki: mleko, cukier, cytryny 

Woda mineralna 
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Menu 100 zł  
Podanie w formie stołu szwedzkiego 

Dania główne:   

Makaron penne z sosem bolognese 100 % (100 g/osoba) 

Karkówka w sosie grzybowym 100 % (100 g/osoba) 

Mięsne kotleciki faszerowane serem 100 % (100 g/osoba) 

Schab faszerowany szynką i serem 100 % (100 g/osoba) 

Ziemniaki ze świeżym koperkiem, Frytki 

Surówka z marchewką i kapustą 

Deser: 

Tort urodzinowy 

Lody z owocami 

Drobne przekąski: 

Chipsy różne smaki, Paluszki solone, Orzeszki ziemne 

Bruschetta z warzywami 

Sałatka w szynce 

Sałatka śledziowa 

Drugie podanie: 

Pizza różne smaki 

Barszcz czerwony z pasztecikami 

Napoje :  

Kawa z ekspresu 100% Arabica, kawa rozpuszczalna, kawa tradycyjna 

Herbata (czarna, zielona, owocowa, miętowa) Dodatki: mleko, cukier, cytryny 

Woda mineralna 

 

 

 

 


