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CHRZCINY W PORTOFINO 
Powierzając nam organizację chrzcin Państwa dziecka mogą być Państwo pewni 

znakomitego efektu. Dbamy o to, żeby smaczne jedzenie przygotowane było zawsze z 

najwyższej jakości produktów, a nasza miła i dobrze przygotowana obsługa tworzyła 

niezapomniana atmosferę 

 

Oferujemy:  

- Animatorkę dla dzieci gratis  

- pokój hotelowy gratis do karmienia dziecka  

- Taxi gratis na terenie Włocławka 

- bogate menu w kilku wariantach podlegające modyfikacji na życzenie  

- udogodnienia dla karmiącej mamy    

      - przewijak z asortymentem higienicznym     

      - łóżeczko turystyczne     

      - krzesełko do karmienia dziecka     

      - plastikowe talerze, sztućce i kubki  

- klimatyzowaną salę  

- Elegancką dekoracja Sali  

- profesjonalną obsługę kelnerską  

- Dzieci do 2 lat gratis, dzieci do 8 lat 50%  
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Menu 100 zł 

 

Zupa:   

Domowy rosół z makaronem  

Dania główne:  dania na półmiskach 

Dewolaj z kurczaka 100 % (100 g/osoba) 

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

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

Filet z kurczaka w cieście 100 % (100 g/osoba) 

Gotowane ziemniaki ze świeżym koperkiem, Frytki 

Surówki z  surówka z marchewką i kapustą 

Deser: 

Lody z owocami 

Przekąski zimne: dania na półmiskach 

Sałatka jarzynowa w szynce  

Pieczona karkówka ze śliwką  

Sałatka śledziowa z jajkiem  

Pieczywo czosnkowe własnego wypieku  

Bruschetty – grzanki z pomidorem i ogórkiem  

Sałatka sopska– sałatka ze świeżych warzyw z serem feta  

Kolacja: 

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, Soki owocowe 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
PORTOFINO • Al. Kazimierza Wielkiego 6E • 87-800 Włocławek     T: 785 800 000  T: 54 233 05 55   

  E:   hotel@portofino.com.pl 
PORTOFINO.COM.PL 

 
 

 

Menu 120 zł 

 

Zupa:   

Domowy rosół z makaronem  

Dania główne:  dania na półmiskach* 

Panierowany schab faszerowany szynką i serem 100% (100 g/osoba) 

Pljeskavica – kotleciki z mięsa mielonego faszerowane serem 100 % (100 g/osoba) 

Medaliony z karkówki i polędwiczek na grillowanych warzywach  100 % (100 g/osoba) 

Filet z kurczaka w sosie borowikowym 100 % (100 g/osoba) 

Gotowane ziemniaki ze świeżym koperkiem, Frytki, Surówki z marchewką i kapustą 

Deser:  

Lody z owocami 

Przekąski zimne: 

Szparagi zawijane w szynkę 

Sałatka z kurczakiem 

Patery wędlin i serów 

Sałatka sopska– sałatka ze świeżych warzyw z serem feta 

Polędwiczki faszerowane pieczarkami 

Bruschetty – grzanki z pomidorem i ogórkiem 

Kolacja: 

Kolekcja mięs grillowanych (szaszłyki ze schabu  i warzyw grillowanych, karkówka z 

chrupiącą skórką, Cevapcici – bałkańskie pikantne mięsne roladki z grilla, fileciki 

kurczaka z grilla, ziemniaki pieczone z boczkiem, pikantny ryż z warzywami) 100 % (100 

g/osoba) 

Napoje : 

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

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

Woda mineralna z cytryną i miętą 

*Filet z pstrąga w sosie ziołowym (Danie, na które można zamienić jedno z głównych dań) 
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Menu 150 zł 

Zupa:   

Krem z pomidorów lub rosół z makaronem 

Dania główne:  dania na półmiskach* 

Cielęcina w sosie borowikowym 100% (100 g/osoba) 

Wołowina duszona w sosie z czerwonego wina 100 % (100 g/osoba) 

Dewolaj w złocistej panierce 100 % (100 g/osoba) 

Kolekcja mięs grillowanych (szaszłyki ze schabu  i warzyw grillowanych, karkówka z chrupiącą 

skórką, Cevapcici – bałkańskie pikantne mięsne roladki z grilla, fileciki kurczaka z grilla, ziemniaki 

pieczone z boczkiem, pikantny ryż z warzywami) 100 % (100 g/osoba) 

Ziemniaki ze świeżym koperkiem, Frytki, Surówki z marchewką i kapustą 

Deser:  

Kolekcje mini deserów (2 mini desery -  Creme brulle,  

Mus czekoladowy) 

Przekąski zimne: 

Zestawy sushi  

Tatar z polędwicy wołowej 

Karkówka pieczona ze śliwką 

Tortilla z warzywami i kurczakiem 

Sałatka sopska– sałatka ze świeżych warzyw z serem feta 

Bruschetty – grzanki z pomidorem i ogórkiem 

Kolacja:* 

Barszcz z pasztecikami  

Filet z indyka w sosie truflowym 

Schab faszerowany szynką i serem 

Ziemniaki zapiekane, Sałatki 

Napoje : 

Kawa z ekspresu 100% Arabica 

Herbata (czarna, zielona, owocowa, miętowa)  

Dodatki: mleko, cukier, cytryny 

Woda mineralna z cytryną i miętą, Sok owocowy 

*Sandacz z karmelizowaną marchewką (Danie, na które można zamienić jedno z głównych dań) 

*Polędwiczki z dorsza na grillowanych warzywach (Danie, na które można zamienić jedno z głównych dań) 
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Opcje dodatkowe: 
 

Patery grillowanych owoców morza (krewetki w całości z grilla, małże mule z winno- 

śmietanowym dressingiem, małże zielone nowozelandzkie z winno – pomidorową 

marynatą, kalmary z grilla, ośmiorniczki z grilla, makaron ryżowy) 129 zł/patera 

Ciasta różne rodzaje 7 zł/100 g 

Tort okolicznościowy 10 zł/100 g 

Trzypiętrowa fontanna czekoladowa na podświetlanym podeście – owoce na patyczkach 

zatapiane są w płynnej czekoladzie, świetna zabawa dla dzieci i dorosłych 500 zł 

Kolekcje mini deserów (Creme Brulee, Mus czekoladowy, Tiramisu) 15 zł/osoba 

 


