
 

 

Oferta dotyczy poczęstunku po uroczystościach pogrzebowych  

Zapraszamy do Domu Harcerza w Rumi, ul. Włókiennicza 14a 

Tel. 58 671 08 44 lub 502 123 664  

Email: biuro@centrumprzygody.pl 

 

 

I. Zestawy serwowane – koszt zestawu 25 zł/ os. 

 

1. Domowy rosół z makaronem 

Kotlet schabowy (1 porcja/ os.) 

ziemniaki z koperkiem 

 zestaw surówek 

Woda mineralna, sok 

Ciasto (1p./ os. ) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 

 

2. Zupa pomidorowa z ryżem 

Pierś z kurczaka panierowana (1 porcja/os.),  

ziemniaki ćwiartki 

zestaw  surówek 

Woda mineralna, sok 

Ciasto (1p./os.) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 

 

 

               Przy zamówieniu dysponujemy rezerwą 5 porcji dodatkowych 



 

         II. Zestawy z mięsami na półmiskach – Koszt zestawu 30 zł/os. 

 

1. Barszcz z uszkami 

Platery z mięsem (1,5 porcji/os.) 
Kotlet de Volaille po węgiersku  

Kotlet schabowy tradycyjny 

 ziemniaki z koperkiem 

     zestaw surówek; jedna na ciepło: kapusta zasmażana 

Woda mineralna, sok 

Ciasto (1 p./os.) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 

2. Zupa krem z pieczarek 

Platery z mięsem (1,5 porcji/os.) 
Filet z kurczaka zapiekany z serem i ananasem  

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 

ziemniaki   z koperkiem 

zestaw surówek; jedna na ciepło: buraczki zasmażane 

Woda mineralna, sok 

Ciasto (1 p./os.) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 

 

3. Domowy rosół z makaronem 

Platery z mięsem (1,5 porcji/os.) 
Kotlet schabowy z zasmażaną pieczarką  

Kotlet de Volaille  z serem 

 ziemniaki z koperkiem 

 zestaw surówek; jedna na ciepło: groszek z marchewką 

Woda mineralna, sok 

Ciasto (1p./os.), oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 



III. Zestawy z mięsami na półmiskach – Koszt zestawu 35 zł/os. 

 
 

1. Domowy rosół z makronem 
Platery z mięsem (2 porcje na osobę): 

Kotlet schabowy z zasmażaną pieczarką 
Filet z kurczaka zapiekany serem i ananasem 

Ziemniaki z koperkiem, frytki,  
bukiet surówek; jedna na ciepło: buraczki   zasmażane 

Woda mineralna, sok 
Ciasta ( 2p./os.) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 

 
 
 

2. Barszcz z pasztecikiem 
Platery z mięsem (2 porcje na osobę): 

Kotlet de Volaille po węgiersku 
Pieczeń z karkówki w sosie własnym 

Ziemniaki z koperkiem, ziemniaki zapiekane  
     bukiet surówek: jedna na ciepło: bukiet jarzyn na gorąco z 

masełkiem 
Woda mineralna, sok 

Ciasta (2p./os.) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 
 
 
 

3. Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 
Platery z mięsem (2 porcje na osobę): 

de Volaille z masłem 
Kieszonka ze schabu z farszem 

Ziemniaki z koperkiem, frytki, bukiet surówek; jedna na ciepło: 
kapusta czerwona zasmażana 

Woda mineralna, sok 
Ciasto (2 porcje na osobę) oraz kawa i herbata bez ograniczeń 


