euroHOTEL
Katowice

każda następna impreza
organizowana w naszej
restauracji będzie

z

10% rabatem
Propozycja menu

IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

PROPOZYCJA I

Kolacja
Do wyboru: krem borowikowy, brokułowy lub pomidorowy
Do wyboru: schab po kapitańsku, roladka drobiowa
z brokułami lub filet grillowany
Kopytka, kluski lub ziemniaki puree
Warzywa z pary lub zestaw surówek
Kawa, herbaty gatunkowe (3 rodzaje)
Zimna płyta:
Karczek pieczony na zimno ● boczek pieczony na zimno
kiełbasa swojska ● ser wiejski ● sałatka jarzynowa ● śledź
w oleju ● pomidor ● ogórek ● masło ● pieczywo
Kolacja:
Barszcz z diablotką

45 zł/ os.
PROPOZYCJA II

Kolacja
Do wyboru: rosół z makaronem lub krem grzybowy
Do wyboru: karczek duszony w sosie, filet grillowany
Do wyboru: kluski śląskie białe, kopytka, ziemniaki z wody
Do wyboru: kapusta duszona, kapusta zasmażana, surówka
Kawa, herbaty gatunkowe (3 rodzaje)
kawa i herbata podawana bez ograniczeń
Zimna płyta :
Karczek pieczony ● boczek faszerowany ● szynka wędzona
kabanosy ● kiełbasa swojska ● ser wiejski ● ser camembert ● sałatka jarzynowa ● sałatka ryżowa z kurczakiem
wędzonym ● tymbalik drobiowy ● śledź w śmietanie ● ½
jajka faszerowane pieczarkami ● pikle (3 rodzaje), warzywa
świeże sezonowe (3 rodzaje), masło, pieczywo mieszane
(3 rodzaje)
Kolacja
Do wyboru: barszcz z pasztecikiem lub boeuf strogonow

65 zł/ os.

PROPOZYCJA III

Kolacja
Do wyboru: krem borowikowy, brokułowy lub pomidorowy
Do wyboru: polędwiczki w kurkach lub rolada śląska
Kluski śląskie, ziemnaiki puree
Kapusta duszona, zasmażana, warzywa z pary
lub zestaw surówek
Bufet kawowo - deserowy
Kawa, herbaty gatunkowe (3 rodzaje)
Deser truskawkowy
kawa i herbata podawana bez ograniczeń
Zimna płyta
Karczek pieczony na zimno ● boczek pieczony na zimno
polędwica sopocka ● szynka ● kiełbasa swojska ● kabanosy ● ser wiejski ● ser camember ● roladki szynkowe w galarecie ● tymbaliki drobiowe ● sałatka z tuńczyka ● sałatka
meksykańska ● sałatka pomidorowa z mozzarellą ● śledź
w oleju ● pikle (3 rodzaje), warzywa świeże sezonowe 3 (rodzaje) ● masło ● pieczywo mieszane (3 rodzaje)
Kolacja
Do wyboru: boeuf strogonow, bogracz
lub barszcz z pasztecikiem

75 zł/ os.

euro Restauracja od kliku lat prowadzi działalność gastronomiczną. Restauracja mieści sie w budynku euroHotelkatowice przy ulicy Z. Nałkowskiej 10.
Z usług restauracji codziennie korzystają klienci hotelu. W naszej ofercie proponujemy organzację imprez
okolicznościowych tj.: wesela, komunie, urodziny, wieczorki taneczne a także świadczymy usługi cateringowe
Posiłki przygotowywane są zgodnie z normami systemu
HACCP przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Gwarantuje to ich najwyższą jakość zarówno pod względem zdrowotności jak i smaku. Nabyte przez lata doświadczenie pozwala
świadczyć usługi odpowiadające potrzebom naszych Klientów. Prowadzenie działalności w szerokim zakresie i przy
zastosowaniu najnowszych technologii i maszyn pozwala na
minimalizację kosztów, co wpływa na atrakcyjność cenową
oferty, jednocześnie pozwalając utrzymać wysoką jakość
świadczonych usług.

Dania wegetariańskie i wegańskie
Nasza kuchnia przystosowana jest do serwowania dań
wegetariańskich i wegańskich.
Wystarczy do nas zgłosić taką informację dzień przed imprezą.

euroHOTEL
Szczegóły i rezerwacja:
Bożena Błaszczyk │ kierownik gastronomii
kom: 605 118 882
b.blaszczyk@eurohotelkatowice.pl

www.eurohotelkatowice.pl

