
Urodziny w gronie przyjaciół i rodziny, chrzciny, rocznica ślubu, a może szalona osiemnastka? 
Każdy rok przynosi nowe okazje - zapraszamy do świętowania ich razem z nami!

Z przyjemnością dopasujemy charakter imprezy do konkretnej okazji.
Klimatyczne wnętrze restauracji, piękne otoczenie i wyśmienita kuchnia zapewnią odpowiednią oprawę uroczystości. 

Nasza obsługa zadba o to, aby ten niezwykły dzień był niezapomniany dla wszystkich świętujących Gości.

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558



 czas trwania przyjęcia okolicznościowego  max. do 6h.

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

MENU I

ZUPA
Złocisty rosół z makaronem, marchewką i siekaną pietruszką

PÓŁMISEK MIĘS
(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 240 g/ os.) 

Tradycyjna rolada śląska
Chrupiący kotlet schabowy

Panierowany w sezamie filet drobiowy
z pieczarkami i serem

Grillowany karczek
Udko z kurczaka

Kotlet de volaille z masłem i koperkiem 
Dodatki:

Kluski śląskie
Ziemniaki puree
Sos pieczeniowy

Kapusta czerwona duszona
Surówka sezonowa

Miks sałat z sosem vinaigrette

PRZERWA DESEROWA
Patera ciast mieszanych 

(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 160 g/ os.)

Kawa i herbata bez ograniczeń

MENU I I

ZUPA
Złocisty rosół z makaronem, marchewką i siekana pietruszką 

PÓŁMISEK MIĘS
(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 240 g/ os.) 

Tradycyjna rolada śląska
Chrupiący kotlet schabowy

Panierowany w sezamie filet drobiowy
z pieczarkami i serem

Grillowany karczek
Pieczona kaczka

Filet z kurczaka w płatkach cornflakes
Dodatki:

Kluski śląskie
Ziemniaki puree
Sos pieczeniowy

Kapusta czerwona duszona
Surówka sezonowa (2 rodzaje)
Miks sałat z sosem vinaigrette

PRZERWA DESEROWA
Patera ciast mieszanych

(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 160 g/ os.)
Kawa i herbata bez ograniczeń

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.
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 Oferta ważna jest do 30.12.2021.

(serwowane półmiskowo)

MENU W FORMIE OBIADU



MENU I I I

PÓŁMISEK MIĘS
(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 240 g/ os.) 

Chrupiący kotlet schabowy
Panierowany w sezamie filet drobiowy

z pieczarkami i serem
Grillowany karczek

Żeberko miodowo-musztardowe
Grillowana pierś z kurczaka

Udko z kurczaka

Dodatki:
Frytki

Ziemniaki opiekane
Biała kapusta zasmażana

Surówka sezonowa
Miks sałat z sosem vinaigrette

MENU IV

PÓŁMISEK MIĘS
(4 rodzaje do wyboru – 2 kawałki 240 g/ os.) 

Chrupiący kotlet schabowy
Panierowany w sezamie filet drobiowy

z pieczarkami i serem
Grillowany karczek

Żeberko miodowo-musztardowe
Pieczona kaczka

Pierś z kurczaka w płatkach cornflakes

Dodatki: 
Frytki

Ziemniaki opiekane
Biała kapusta zasmażana

Surówka sezonowa (2 rodzaje)
Miks sałat z sosem vinaigrette

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.
 czas trwania przyjęcia okolicznościowego  max.  do 6h.
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(serwowane półmiskowo)

MENU W FORMIE KOLACJI

Oferta ważna jest do 30.12.2021.



NAPOJE
(płatne według zużycia)

sok owocowy (jabłko, pomarańcz)

woda mineralna niegazowana z cytryną  

napoje gazowane  (Coca-cola, Fanta, Sprite, 

Woda gazowana)   

ZIMNE PRZEK ĄSKI I

Wybór mięs pieczonych  

i wędlin z własnej wędzarni

Tymbaliki drobiowe

Tortilla z kurczakiem z sałatą i warzywami

Jajka w sosie tatarskim

Śledź w wiejskiej śmietanie z jabłkiem i koperkiem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Wybór pieczywa

Masło

ZIMNE PRZEK ĄSKI I I

Wybór mięs pieczonych  

i wędlin z własnej wędzarni

Tymbaliki drobiowe

Jajka w sosie tatarskim

Tatar wołowy na siekanym ogórku

Tortilla z kurczakiem z sałatą i warzywami

Domowy pasztet w cieście francuskim

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Śledz w wiejskiej śmietanie z jabłkiem i koperkiem  

Wybór pieczywa

Masło

GORĄCE PRZEK ĄSKI

Żurek na maślance 

z białą kiełbasą i jajkiem 

Węgierska zupa gulaszowa.

Barszcz czerwony z krokietem 

(mięsnym lub z kapustą i grzybami) 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.
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 Oferta ważna jest do 30.12.2021.

Skomponuj swoje przyjęcie



TORT
(cena uzależniona od wybranego tortu)

Tort owocowo-śmietanowy    

LODY
Lody waniliowe z musem truskawkowym,

owocami i bitą śmietaną 

UDZIEC WIEPRZOWY

Udziec wieprzowy z ziemniakami,  

kapustą  zasmażaną oraz dipami 

OPEN BAR Z NAPOJAMI SOFT
Soki owocowe w dzbankach 

(jabłko, pomarańcz)

Woda mineralna niegazowana 

z cytryną w dzbanku

Napoje gazowane 0,2l 

(Coca-cola, Fanta, Sprite, Woda gazowana)

ALKOHOL
(dostępne pakiety alkoholi lub  alkohole płatne według zużycia)

 

kolacja serwowana na sali 
przez kucharzy

uzupełniany do 4h 

uzupełniany do 6h 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

Zapytaj o aktualną ofertę alkoholi 
(w tym piwa, wódki, wina i koktajli).
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  Oferta ważna jest do 30.12.2021.

Skomponuj swoje przyjęcie



DANE FIRMY 

BEVER Sp. z o.o. 

46-040 Grodziec,

ul. Klasztorna 5 

NIP 9910206200 

Zapraszamy!PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

NR KONTA BANKOWEGO

Bank Pekao SA

IBAN PL87 1240 3103 1111 0010 5160 9433

BIC PKOPPLPW

Ważne: w tytule przelewu przy wpłacie zaliczki  
prosimy podać datę przyjęcia oraz nazwisko  
osoby rezerwującej

 
1. W celu rezerwacji wstępnej prosimy o informację zwrotną.
2. Rezerwacja wstępna pozostaje ważna przez okres 7 dni roboczych. Po tym terminie,  

w przypadku braku potwierdzenia z Państwa strony, rezerwacja zostaje automa-
tycznie anulowana. Jednocześnie, w przypadku innego zapytania przypadającego 
na wstępnie zarezerwowany termin, restauracja zastrzega sobie prawo do egze-
kwowania decyzji do 24 h.

3. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 
30 % wartości zamówienia do 5 dni od akceptacji warunków oferty.

 

WARUNKI GWARANCJI REZERWACJI: WARUNKI PŁATNOŚCI I ANULACJI:

1. Uwzględniamy zniżki dla dzieci. Za dzieci do lat trzech nie pobieramy opłaty. 

Natomiast zamówienie dla dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat jest opłata  

w wysokości 70 % wartości osoby pełnopłatnej. (do rabatu nie wliczamy napoi, lo-

dów czy usług dodatkowych).

2. Przyjęcie może trwać do godziny 21.00. W przypadku chęci skorzystania z przy-

jęcia w godzinach nocnych, proszę o poinformowanie naszego przedstawiciela.  

Standardowo w przypadku przedłużenia przyjęcia - po godzinie 21.00 - pobierana 

jest dodatkowa opłata w wysokości 200,00 zł za każdą następną godzinę (w przy-

padku godzin pomiędzy 24.00 a 4.00 - 400,00 zł). Przedłużenie może nastąpić tylko 

i wyłącznie za zgodą restauracji.
3. W prezentacji menu zostały przedstawione kwoty orientacyjne, propozycja ta ma 

charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

1. W celu zagwarantowania rezerwacji przyjęcia wymagana jest wpłata zadatku  

w wysokości 30 % wartości zamówienia do 5 dni od akceptacji warunków  

oferty, wpłaty można dokonać bezpośrednio gotówką w siedzibie firmy lub 

przelewem na wskazane konto bankowe.

2. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest w dniu przyjęcia.

3. Ostateczna liczba uczestników przyjęcia wraz z określeniem ilości oraz wie-

ku dzieci, musi zostać podana przez Państwa, nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                                                         

restauracja@hotelbajka.com 
4. Ilość uczestników nie może być zmniejszona o więcej niż 10 %, jest to minimalna 

liczba za którą zobowiązują się Państwo zapłacić.

5. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie 7 dni przed datą przyjęcia, będą  

musieli Państwo uregulować 50 % wartości zamówienia.

       DODATKOWE INFORMACJE:
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