Propozycja dań do menu okolicznościowych
Restauracji Rozmarino 2021
•
•
•
•

kalkulacja nie obejmuje wynajmu sali ani obsługi w czasie imprezy
kalkulacja cenowa na 1 osobę przy imprezach powyżej 100 osób
ceny zawierają podatek VAT
przy cateringu do ceny menu dolicza się 20% oraz koszty dojazdów

Przystawka na powitanie (60g – 100g)
1. vol-au-vent z salsą meksykańską ………….... ………………………………………………………8,00 zł
2. róża łososiowa w sosie kawiorowym................................................................................................. 7,50 zł
3. rolada szpinakowa z wędzonym łososiem …………………………………………….. ................... 7,50 zł
4. szynka parmeńska na melonie lub szparagach……………………………………………. ............... 7,50 zł
5. tatar z łososia z kaparami...……………………………………….…………………………………..8,00 zł
6. ser mozzarella z pomidorami i bazylią………………………………………………… .................... .6,50 zł
7. mini torcik po suwalsku………………………………………………………………………………8,50 zł

Zupy (250ml)
1. rosół królewski z makaronem i kurczakiem………………………………… ................................... 6,50 zł
2. rosół z makaronem domowym……………………………………………………….... .................... 6,00 zł
3. barszcz czerwony z uszkami, z pasztecikiem, z krokietem……………………...………………….. 6,00 zł
4. żur staropolski z białą kiełbasą i jajkiem………………………………………………..................... 7,50 zł
5. krem z borowików……………………………………………………………………… ................... 7,50 zł
6. flaki po lwowsku……………………………………………………………………….. ................... 7,00 zł
7. krem z białych warzyw z oliwą truflową…………………………………………………………… . 6,00 zł
8. krem z brokuł z groszkiem ptysiowym………………………………………………… ................... 6,50 zł
9. boeuf strogonow………………………………………………………….......................................... 8,00 zł
10. chłodnik z botwiny z jajkiem (sezonowo)…………………………………………………………. 7,50 zł
11. krem z dyni (sezonowo)……………………………………………………………………………. 6,00 zł
12. krem z buraka z sorbetem malinowym ...…………………………………………………………...7,50 zł
13. krem z pomidora ……………………………………………………………………………………6,00 zł

Dania gorące z drobiu (ok. 400g)
1. kotlet De΄volaile, ziemniak gotowany, marchewka…………………….... ....................................... 18,00 zł
2. filet drobiowy pod pierzynką ze szpinaku i sera, ziemniak w koperku, mix sałat z winegret ………17,50 zł
3. sakiewka drobiowa z serem i morelą, ziemniak gotowany, mix sałat………………….... ................. 17,50 zł
4. filet drobiowy z sosem ziołowo śmietanowym, ziemniak gotowany, buraczki .................................. 17,50 zł
5. roladki drobiowe po hawajsku (ananas, mozzarella) w sosie śmietanowym, ryż z warzywami ..…...17,50 zł
6. pierś kurczaka nadziewana kurkami, ziemniak puree, surówka z pora …………………….……..…18,20 zł
7. szaszłyki drobiowe z bekonem, frytki, sałata z sosem winegret …..……………………..……….… 18,00 zł
8. pałki drobiowe (ze skrzydełka) panierowane, frytki, zestaw surówek ............................................... .16,90 zł
9. ćwiartka lub filet z kaczki pieczony na miodzie z jabłkiem w borówkach, ziemniak opiekany……. 19,20 zł/ 24,50 zł
10. ćwiartka lub filet z kaczki pieczony z pomarańczą, ziemniak gotowany, buraczki…………………19,20 zł/ 24,50 zł
11. udko kacze z jabłkami i czerwoną kapustą, ziemniak puree………………………………….……. 25,00 zł
12. udziec z indyka, ziemniak w koperku, zestaw surówek…………………………………………......18,50 zł
13. filet drobiowy soute, ziemniak puree, mizeria ……………………………………………………...16,90 zł
14. pierś z kurczaka supreme, ziemniak gotowany, marchewka ………………………………………..16,90 zł

Dania gorące z ryb (ok. 400g)
1. pstrąg cały, ziemniak opiekany, sałata z sosem winegret ……………………................................... ..22,50 zł
2. filet z pstrąga w ziołach, ryż, mix sałat…………………………………………… ........................... ..20,50 zł
3. filet z pstrąga w migdałach, ziemniak puree, sałata z sosem winegret ……………………….………20,50 zł
4. filet z łososia w sosie cytrynowy, warzywa na parze, ryż……………………………….. ................. ..21,00 zł
5. filet z łososia w wędzonym boczku, warzywa z pary, ziemniak opiekany…………………………....21,50 zł
6. filet z sandacza pod pierzynką ze szpinaku i sera, ryż z warzywami ……………….……..................21,00 zł
7. filet z sandacza w sosie śmietanowym z zielonym pieprzem, ziemniak gotowany, zestaw surówek...20,00 zł
8. filet z dorsza pieczony z masełkiem czosnkowym, ziemniak gotowany, kiszona kapusta .…...……..20,50 zł

Dania gorące mięsne (ok. 400g)
1. karkówka pieczona w sosie myśliwskim, ziemniak gotowany, buraczki ........................................... 19,50 zł
2. polędwiczka w sosie kurkowym, ziemniak gotowany, zestaw surówek………………………….. ... 21,50 zł
3. polędwiczka wieprzowa w sosie myśliwskim, ziemniak opiekany, zestaw surówek……………...... 20,50 zł
4. schab po duńsku w sosie pieczeniowym, ziemniaki puree, buraczki na gorąco ................................ 19,50 zł
5. schabowy po chłopsku z kapustą zasmażaną, ziemniak gotowany……………………... .................. 19,00 zł
6. zrazy wołowe\ wieprzowe w sosie musztardowym, ziemniak gotowany, mix sałat………………....21,50 zł/19,50 zł
7. żeberka w sosie miodowym, ziemniak puree, zestaw surówek……………………… ...................... 19,50 zł
8. sakwa wieprzowa nadziewana (ananas, boczek, ser żółty), ziemniaki gotowane, marchewka ……..20,50 zł
9. golonka wieprzowa, ziemniak opiekany, zasmażana kapusta ……………………………………….28,00 zł
10. szynka pieczona w sosie chrzanowym, ziemniak opiekany, zestaw surówek………………………18,50 zł
11. szaszłyki wieprzowe 2 szt. ryż z warzywami…………………………………................................ 19,50 zł
12. bigos domowy z mięsem, ziemniak gotowany. ……………………………………………….........15,00 zł

Dania wegetariańskie (100g – 400g)
1. ser Camembert z borówką…………………………………………………....................................... 14,90 zł
2. omlet z warzywami………………………………………………………………………………….. 14,90 zł
3. risotto z warzywami…………………………………………………………….. .............................. 13,90 zł
4. szaszłyk warzywny 2 szt ziemniak opiekany……………………………………………………….. 13,90 zł
5. brokuł z masełkiem i bułką tartą………………………………………………. ................................ 10,50 zł
6. fasolka szparagowa z gorącym masłem………………………………. ............................................. 10,20 zł
7. warzywa grillowane.................................................................................................................. ........... 15,50 zł
8. placek ziemniaczany z sosem grzybowym ……. .………………………………………………….. 11,90 zł
9. warzywa z pary w cieście francuskim .………………………………………………………………14,20 zł
10. seler panierowany ……………………………………………………………………………………8,20 zł
11. zapiekanka, makaronowo warzywna .………………………………………………………………10,50 zł
12. babka ziemniaczana z cebulką, kapusta kiszona .…………………………………………………....9,50 zł
13. wrapy warzywne .…………………………………………………………………………………… 8,20 zł

Przekąski na zimno (60g – 100g)
1. szczupak faszerowany………………................................................................................................ 9,60 zł
2. roladki z pstrąga …………………………………………………………………… ......................... 9,00 zł
3. ryba w zalewie octowej……………………………………………………………………... ............ 6,80 zł
4. ryba w sosie greckim………………………………………………………………... ........................ 6,80 zł
5. śledź na dwa sposoby w oleju i w śmietanie…………………………………………………………6,50 zł
6. śledź tradycyjny solony z cebulką……………………………………………………………………6,50 zł
7. tatar z łososia z kaparami………………………………………………………………… ................ 8,00 zł
8. tymbaliki z drobiu / rybne / wieprzowe.………………………………………………………... ....... 7,00 zł
9. półmisek mięs różnych (parzone, pieczone)……………………………………………... ................ 8,00 zł
10. galantyna z kurczaka………………………………………………………………….. ................... 7,50 zł
11. galantyna z kaczki …………………………………………………………………………………. 7,80 zł
12. kawałki pieczonej kaczki z jabłkiem………………………………………………………………..8,00 zł
13. udka faszerowane……………………………………………………………………... ................... 6,50 zł
14. schab ze śliwką……………………………………………………………………….. .................... 7,50 zł
15. schab z morelą………………………………………………………………………. ...................... 7,50 zł
16. schab w galarecie…………………………………………………………... ................................... 7,50 zł
17. schab w sosie chrzanowym………………………………………………………………………….7,50zł
18. roladka wieprzowa ze szpinakiem……………………………………………………………..…....7,50 zł
19. befsztyk tatarski z piklami……………………………………………………………………….. ... 8,00 zł
20. ozorki w sosie chrzanowym…………………………………………………………... ................... 7,50 zł
21. diabełki (śliwka zawijana w boczek)…………………………………………………..................... 6,50 zł
22. pasztet z kaczki……………………………………………………………………………………. 6,50 zł
23. pasztet z dziczyzny z borówką…………………………………………………………………….. 8,00 zł
24. pasztet drobiowy z morelą i rodzynkami.......................................................................................... 6,50 zł
25. szynka zawijana z masą serową …………………………………………………………………… 6,00 zł
26. pieczarka faszerowana……………………………………………………………………………... 6,50 zł
27. koreczki caprese z mozzarella i pomidorami….…………………………………………………... 5,50 zł
28. skrzydełka w miodzie……………………………………………………………………………… 6,50 zł
29. frankfurterki w cieście……………………………………………………………………………... 6,50 zł
30. łupki chrupki………………………………………………………………………………………. 7,00 zł
31. deska serów …………………………………………………………………………………………8,50 zł
32. kanapeczki koktajlowe 3szt.…………………………………………………………………………6,00 zł
33. tartinki na krakersach 3szt.…………………………………………………………………………..5,50 zł
34. jaja faszerowane (tuńczykiem, salami, łososiem, pasta szczypiorkową)……………………………6,00 zł
35. bruschetta z masełkiem czosnkowym, pomidorem i serem regionalnym 2szt.……………………..7,50 zł
36. Taca przekąsek bankietowych mix ok 40szt. …………………………………………………….100,00 zł

Sałatki (80g – 100g)
1. sałatka wiosenna z sosem winegret (mix sałat, ogórek, papryka, rzodkiewka, kiełki)…………….. . ……………………………5,50 zł
2. sałatka nicejska z tuńczykiem (mix sałat, papryka, kukurydza, groszek, tuńczyk, ryż)……………..……………………………5,50 zł
3. sałatka grecka (mix sałat, ogórek, oregano, szalotka, ser feta, oliwki kalamata, pomidor koktajlowy)…………………………..5,50 zł
4. sałatka z krewetkami (mix sałat, ogórek, pomidor, krewetki koktajlowe, krewetki tygrysie, sos mango) ……………….. ……..5,50 zł
7. sałatka krabowa (mix sałat, ryż, ananas, paluszki krabowe, kukurydza)………………………………………………………….5,50 zł
8. sałatka italiana (mix sałat, prosciutto, parmezan, mozzarella, ogórek, pesto bazyliowe)……………………………………….. 5,50 zł
9. sałata wenecka (mix sałat, kiełki ogórek, pieczarka konserwowa, salami, jajko, szpinak)……………………………………….5,50 zł
11. sałatka capreze (mix sałat, pomidor koktajlowy, mozzarella, pomidor suszony)…………………..............................................5,50 zł
13. sałatka tradycyjna jarzynowa……………………………………………………………………..... ….. ……………………….5,50 zł
14. sałatka norweska (mix sałat, łosoś marynowany, jajko, ser regionalony, pestki słonecznika, koperek)…………………………5,50 zł
15. sałatka hiszpańska (mix sałat, pomidor suszony, filet z kurczaka, salsicia, jajko, oliwki, ser )………………………………….5,50 zł
16. sałatka gruzińska (mix sałat, karmelizowany burak, ser feta, pomarańcza, orzech włoski)……………………………………..5,50 zł
17. sałatka regionalna (mix sałat, ser feta i regionalny, bekon, cebula, pomidor, czosnek, ogórek kiszony, ziemniak opiekany)…. 5,50 zł

Surówki (80g - 100g)
z pora, z buraczków, z białej kapusty, z czerwonej kapusty, z kiszonej kapusty, z marchwi,
mizeria, pomidor z cebulą, ogórek kiszony, ogórek małosolny, mix sałat z sosem vinegret…………… 4,00 zł

Desery
1. lody z bitą śmietaną i owocami………………………………………………………… ................... 8,50 zł
2. gorący jabłecznik z lodami i bitą śmietaną………………………………..…………………………9,00 zł
3. lody z gorącym sosem malinowym / wiśniowym …..……………………………………………… 8,50 zł
4. pulpa z mango .………………………………………………………………………………………8,00 zł
5. sernik królewski z sosem truskawkowym……………………………………………………………9,50 zł
6. ciasta domowego wypieku (3 rodzaje)……………………………………………………………...12,00 zł
7. owoce sezonowe (3 rodzaje)…………………………………………………………………………8,00 zł
8. tiramisu …………………………………………………………………………………………...… 9,50 zł
9. mini deserki ………………………………………………………………………………………… 7,00 zł

Napoje
1. napoje gorące: kawa, herbata, mleko…………………………………………………... ................... 5,50 zł
2. soki owocowe…………………………………………………………………………. ..................... 5,50 zł
3. napoje gazowane Pepsi…………………………………………………………… ........................... 5,50 zł
4. wody mineralne gazowane i niegazowane……………………………………………... ................... 3,00 zł

Dodatki
1. ziemniak gotowany, opiekany, frytki, młode ziemniaki z koperkiem,
ryż, makarony, kasze, kluski śląskie, kopytka z zasmażką…………………………………………. 4,00 zł
2. pieczywo ……………………………………………………………………………………………1,50 zł

**Do menu weselnego należy doliczyć
*Za obsługę w kuchni i obsługę kelnerską w czasie przyjęcia:
do 100 osób…………………………… 3000 zł
od 101 – 120 osób…………………… 3500 zł
od 121 – 150 osób…………………… 4000 zł
pow. 150 osób………………………… 4500 zł

(3-4 kelnerów, 3-4 os. w kuchni)
(4-5 kelnerów, 4 os. w kuchni)
(5-6 kelnerów, 4-5 os. w kuchni)
(6-7 kelnerów, 5-6 os. w kuchni)

*Za wynajem sali i jej przygotowanie (nakrycia, obrusy, dekoracja stołów)
sala Bankietowa od ulicy Kościuszki…………………………………………………………............................. 200 zł
sala Piano Bar……………………………………........................…............................................................... 200 zł
sala Zapiecek………………………………………………………………………………………………………… 200 zł

Polecamy Państwu również naszą ofertę usług dodatkowych (kalkulacja na 100 osób)
1. druk kart menu weselnego (pamiątka dla gości)………………………………………………….………
2. kącik wiejski (ze swojską kiełbasą, salcesonem wiejskim, boczkiem wędzonym, udźcem pieczonym,
smalcem z ogórkami małosolnymi i chlebem wiejskim, golonką, pierogami , bigosem i świeżyną)..........
3. coffe bar z baristą……………… ……………………………………………………………………………
4. kącik piwny z nalewakiem + beczka 30l ..............................................................................................
5. bufet z winem i szampanem …………………………………………………………………………….
6. bar sałatkowy samoobsługowy (6 rodzajów sałatek) ………………………………………………………
7. prosię lub jagnię pieczone na rożnie ………………………………………………………………………..
8. sarna lub dzik pieczony na rożnie …………………………………………………………………………..
9. drink bar z barmanem i drinkami (cena z alkoholem) ……………………………………………………
10. pokaz tańca z ogniem (grupa 3 osoby) ……………………………………………………………………….
11. pokaz pieczenia sękacza w tym 2 sękacze ……………………………………………………………………

300 zł
2000 zł
2000 zł
600 zł
1000-1500 zł
1000 zł
1600 zł
1900 zł
2500 zł
1700 zł
1500 zł

Poniżej przedstawiamy inne nasze oferty
1. organizacja imprez i przyjęć weselnych na terenie całego kraju (catering) do powyższych cen należy doliczyć
20% marży + koszty transportu
2. wynajem namiotu z podłogą, galą i oświetleniem w cenie - 90 zł/m2(netto) + koszty transportu
3. wynajem naczyń, bemarów, termosów, podgrzewaczy, grillu i zastawy stołowej
4. wynajem stołów, krzeseł, zadaszeń na 30, 50, 100 osób, parasoli i ogrzewaczy ogrodowych
5. przerwa kawowa ze słodkim dodatkiem …………………………………………………………….…….…… 20 zł/ osoba
6. wynajem
- nagłośnienia (konsoleta, kolumny, mikrofon)…………………………………………...... 500 zł/ doba
- projektor multimedialny FULL HD + ekran…………………………………………..... 200 zł/ doba
- ekrany ………………………………………………………………………………………….. 50 zł/ doba
7. usługi graficzne (banery, plakaty, zaproszenia) ………………………………………………………….....……80 zł/ godz.

Pizzeria-Galeria Rozmarino organizuje:
Bale, wesela, studniówki, konferencje, bankiety, komunie, przyjęcia okolicznościowe, koncerty, pokazy, kuligi, ogniska, przyjęcia urodzinowe,
bale dla dzieci. Organizujemy również imprezy plenerowe w namiotach oraz catering na terenie całego kraju.
Dysponujemy salami konferencyjno-bankietowymi od 20 do 60 osób.
Suwałki ul. Kościuszki 75 tel. 87 5 666 777 lub 730 928 240 \www.rozmarino.pl\

Przyjęcie
Data: ……………..

Godz: ………………

Ilość osób: ……………….

Miejsce: ……………………………………………………………………
Zleceniodawca: ………………………………………………………………………………..

Propozycja MENU
Na powitanie: ………………………………………………………………………………….

Dania główne:
godz……

1. ……………………………………………………………………………………………………………

godz……

2. ……………………………………………………………………………………………………………

godz……

3.……………………………………………………………………......................................................

godz……

4.………………………………..........................................................…………………………………

godz……

1.…………………………...........................................................………………………………………

Deser:
Przystawki w stołach:
1. …………………………………………

5. ………………………………………….

2. …………………………………………

6. …………………………………………..

3. …………………………………………

7. …………………………………………..

4. …………………………………………

8. …………………………………………..

Dodatki:

Inne:

1. ………………………………………….

1. ………………………………………….

2. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

4. …………………………………………..

Zlecenia dodatkowe:
1. …………………………………………………...............................................................…………………………
2. …………………………………………………...............................................................…………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Kosztorys:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych w procesie realizacji zlecenia. Oświadczam, że przekazuję moje
dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam też, że zostałam/-em/
poinformowana/-ny/ o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i
możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie
tych danych w każdym czasie.*
- właściwe zakreślić

..................................................

* Cena za osobę:
* Ilość osób:
1. Koszt przygotowania menu:
2. Menu niestandardowe +20%
3. Wynajem sali:
4. Obsługa kuchni i kelnerska:
5. Zlecenia dodatkowe:
6.Zadatek:

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Suma z VAT ……………

( podpis )

ZGODA NA PRZESYŁANIE NEWSLETTERA
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowościach, wydarzeniach i ofertach Restauracji Rozmarino drogą elektroniczną na adres email.
……………………………………………………………
(podpis)

