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OFERTA  

Organizacji Uroczystości Popogrzebowej  

 

Szanowni Państwo. 

W naszej restauracji zorganizujemy dla Państwa godne pożegnanie najbliższej osoby w 

spokojnej, przestronnej i nastrojowej atmosferze. Przygotowana oferta stypy w Restauracji Wi-

ślanej jest połączeniem eleganckiej oprawy i serwisu z doskonałym menu. 

Mając nadzieję, że nasze starania o godny i dostojny nastrój w tak ważnym dla Państwa 

dniu będą docenione - przedstawiamy poniższe oferty menu mając nadzieję, że jedna z nich 

spełni Państwa oczekiwania. 

Oferta cenowa obejmuje: 

1. Obiad składający się zupy i drugiego dania 

2. Wynajem sali. 

3. Nielimitowane napoje zimne i wodę. 

4. Nielimitowaną kawę i herbatę 

5. Ciasto 

6. Dekorację sali i stołów. 

7. Szatnię  

8. Miejsca parkingowe usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie Restauracji. 

Organizując uroczystość w Restauracji Wiślanej mają Państwo gwarancję profesjonalne-

go i indywidualnego podejścia do każdej uroczystości, popartego wieloletnim, praktycznym do-

świadczeniem. 

KONTAKT: 506 212 323 
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Wariant 0: 

 
Obejmuje: napoje ciepłe i zimne w nielimitowanych ilościach,ciasto, nakrycie i dekorację stołów. 

Napoje bez limitu  

Ciepłe: wybór kaw i herbat na stole bocznym wraz z dodatkami 

Ekspres Nescafe z wyborem kaw świeżo mielonych parzonych ciśnieniowo 

Zimne: nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną w dzbankach na stołach gości 

Deser – ciasto z Cukierni Adama Sowy (1,5 kawałka na osobę), np.: 

Sernik z Wiśniami 

Jabłecznik Deserowy 

CENA 60,00PLN za osobę 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istnieje możliwość modyfikacji zaproponowanych potraw oraz dodatków. 
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Wariant 1: 

 
Obejmuje: obiad dwudaniowy, serwowany porcyjnie przez obsługę, napoje ciepłe i zimne w nielimito-

wanych ilościach, nakrycie i dekorację stołów. 

Zupa: 
Złocisty rosół z makaronem i pietruszką 

II danie: 

De volaille z masłem 

Bukiet świeżych surówek: 

Surówka królewska 

Surówka z marchewki z ananasem, 

Dodatki skrobiowe (mix, podawane na talerzu): 

Ziemniaki z wody 

Krokiety (kulki ziemniaczane) 

Napoje bez limitu  

Ciepłe: wybór kaw i herbat na stole bocznym wraz z dodatkami 

Ekspres Nescafe z wyborem kaw świeżo mielonych parzonych ciśnieniowo 

Zimne: nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną w dzbankach na stołach gości 

Deser – ciasto z Cukierni Adama Sowy (1,5 kawałki na osobę), np.: 

Sernik z Wiśniami 

Jabłecznik Deserowy 

CENA 70,00PLN za osobę 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istnieje możliwość modyfikacji zaproponowanych potraw oraz dodatków. 
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Wariant 2: 
 

Obejmuje: obiad dwudaniowy, serwowany półmiskowo przez obsługę, napoje ciepłe i zimne w nielimi-

towanych ilościach, nakrycie i dekorację stołów. 

Zupa: 
Złocisty rosół z makaronem i pietruszką 

II danie w ilości 1,5 porcji/ osobę: 

De volaille z masłem 

Pieczeń z karkówki z sosem 

Bukiet surówek: 

Surówka królewska 

Surówka z marchewki z ananasem 

Surówka z buraczków z chrzanem 

Dodatki skrobiowe (mix, serwowane na półmisku): 

Ziemniaki z wody 

Krokiety (kulki ziemniaczane) 

Napoje bez limitu  

Ciepłe: wybór kaw i herbat na stole bocznym wraz z dodatkami 

Ekspres Nescafe z wyborem kaw świeżo mielonych parzonych ciśnieniowo 

Zimne: nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną w dzbankach na stołach gości 

Deser – ciasto z Cukierni Adama Sowy (1,5 kawałki na osobę), np.: 

Sernik z Wiśniami 

Jabłecznik Deserowy 

CENA 80,00PLN za osobę 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje możliwość modyfikacji zaproponowanych potraw oraz dodatków. 
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Wariant 3: 
 

Obejmuje: obiad dwudaniowy, serwowany półmiskowo przez obsługę, napoje ciepłe i zimne w nielimi-

towanych ilościach, nakrycie i dekorację stołów. 

Zupa: 
Złocisty rosół z makaronem i pietruszką 

II danie w ilości 2 porcji/osobę: 

Pieczeń z indyka z sosem kurkowym 

Rogal schabowy z farszem z pieczarek i cebulki 

De volaille 

Bukiet surówek: 

Surówka królewska 

Surówka z marchewki z ananasem 

Surówka z czerwonej kapusty 

Dodatki skrobiowe: 

Ziemniaki z wody 

Americany (ziemniaki opiekane w kształcie półksiężyca) 

Napoje bez limitu  

Ciepłe: wybór kaw i herbat na stole bocznym wraz z dodatkami 

Ekspres Nescafe z wyborem kaw świeżo mielonych parzonych ciśnieniowo 

Zimne: nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną w dzbankach na stołach gości 

Deser – ciasto z Cukierni Adama Sowy (2 kawałki na osobę), np.: 

Jabłecznik Deserowy 

Kostka Czarny Las 

Sernik z Wiśniami 

CENA 90,00PLN za osobę 
 
 
 
 
 
 

Istnieje możliwość modyfikacji zaproponowanych potraw oraz dodatków. 


