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  MENU BANKIETOWE 

Poszukują Państwo idealnego miejsca do świętowania? 
Hotel Verde**** to najlepszy wybór.  Zorganizujemy  

wszelkie inne imprezy i uroczystości. 

Wszystkie szczegóły wraz z menu ustalamy indywidualnie 
wedle potrzeb i wymagań naszych gości. 

Wystarczy, że się Państwo z nami skontaktują, a 
poczynimy wszelkie starania, 

aby te wyjątkowe chwile stały się niezapomniane. 

Zorganizujemy urodziny, imieniny, rocznice, wieczory 
panieńskie/ kawalerskie, baby shower, urodziny dziecięce, 

imprezy integracyjne, a także imprezy tematyczne oraz 
wiele innych. 
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DODATKOWO PŁATNE 

 
CIASTA 

do wyboru: 

Sernik 

Szarlotka 

Orzechowiec 

Biszkopt z galaretką 

Serniko- makowiec 

Cisto czekoladowe 

 

TORT 

 do wyboru smak: 

Śmietankowo- malinowy 

Waniliowo- truskawkowy 

Czekoladowo- wiśniowy 

Tiramisu z maliną 

 

oraz napis według 
życzenia 

 

OWOCE 

 

ALKOHOLE 

Wino wytrawne białe 

 Wino wytrawne czerwone  

Wódka czysta  

Whysky  

 
Istnieje możliwość wniesienia 

własnych wyrobów cukierniczych 
oraz alkoholi- wówczas doliczona 

zostanie opłata serwisowa 

 

MENU 

PROPOZCYJA I 

 

ZUPA DO WYBORU: 

Domowy rosół z makaronem 

Żurek z kiełbasą 

 

DRUGIE DANIE DO WYBORU: 

Pierś z kurczaka w sosie koperkowym 

Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 

Schab w sosie własnym 

 

DANIA DEDYKOWANE DLA WEGETARIAN DO WYBORU: 

Nuggetsy z cukinii  

Łosoś na parze 

 

DODATKI: 

Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Bukiet surówek 

 

PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH: 

Półmisek mięs pieczonych 

Galaretka drobiowa 

Pomidory faszerowane 

Łosoś z musem chrzanowym 

Jaja po tatarsku 

Sałatka z kurczakiem z warzywami 

Świeże warzywa sezonowe 

Wybór pieczywa 

 

 

NAPOJE: 

Soki owocowe i woda mineralna- bez ograniczeń 

Kawa i herbata- na życzenie 



 

Hotele Verde****, ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice 
e-mail: hotel@verde.pl , www.verde.pl 

telefon: +48 607-900-260 
 

DODATKOWE ATRAKCJE 
 

Fontanna czekolady pyszna 
płynna czekolada wokół 

której serwowane są krojone 
świeże owoce, a do tego 

mnóstwo kruchych i słodkich 
przekąsek 

 

 
 

Candy bar 

 idealny dla łasuchów. Stół 
pełen słodkości 

 
 

Muzeum Aut Zabytkowych 

Idealna atrakcja dla fanów 
motoryzacji z dawnych lat 

 

 

MENU 

PROPOZCYJA II 

 

ZUPA DO WYBORU: 

Domowy rosół z makaronem 

Krem z pomidorów z prażonymi  

Żurek z kiełbasą 

 

DRUGIE DANIE DO WYBORU: 

Pierś z kurczaka w sosie kurkowym 

Schab z grzybami 

Zrazy wołowe w sosie własnym 

 

DANIA DEDYKOWANE DLA DZIECI DO WYBORU: 

Nuggetsy z cukinii 

Łosoś na parze  

 

DODATKI: 

Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Bukiet surówek 
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DODATKOWE ATRAKCJE 
 

Stół Staropolski pełen 
staropolskich wędlin i 

kiełbas, swojskiej kaszanki, 
salcesonu i kabanosów, 

pieczony udziec prosięcy z 
kością, którego każdy będzie 
chciał skosztować, a do tego 

smalec, ogórki kiszone, 
bochen chleba i dodatki. 

 

 

 

 

 

 

 

Stół serowy idealny dla 
miłośników sera, na którym 

znajdą Państwo różne 
gatunki sera, a do tego 

dodatki takie jak krakersy i 
owoce 

 

DESERY DO WYBORU: 

Lody z ciepłymi malinami 

Suflet czekoladowy na gorąco z gałka lodów  

 

PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH: 

Półmisek mięs pieczonych 

Galaretka drobiowa 

Pomidory faszerowane 

Łosoś z musem chrzanowym 

Jaja po tatarsku 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynkę ze szparagami 

Wybór pieczywa 

Dipy zimne do dań 

 

DANIE CIEPŁE DO WYBORU: 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Szaszłyk drobiowy 

 

NAPOJE: 

Soki owocowe i woda mineralna- bez ograniczeń 

Kawa i herbata- na życzenie 

 

Stół rybny, na którym 
znajdą Państwo ryby 
tradycyjne wędzone, 

ponadto łosoś marynowany 
w koniaku, półmiski ryby 
po grecku, śledź podany w 
trzech smakach, wspaniała 
sałatka z tuńczykiem, a dla 
amatorów owoców morza- 
krewetki serwowane na 

ostro 

  

Jeżeli zdecydują się Państwo, aby posiłki podane były 
w formie bufetu lub na paterach wówczas koszt 

wzrośnie. 
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Fotobudka, to imprezowa 
gratka dla każdego gościa. 

To mobilne studio 
fotograficzne. Zapewnia 

rewelacyjną zabawę, potrafi 
rozkręcić każdą imprezę, z 
nią nie ma mowy o nudzie! 

W pakiecie z mnóstwem 
wypożyczonych gadżetów 

orz presonalizowaną grafiką 
drukowaną pod fotografią. 

Wspaniały sposób na 
trwałą pamiątkę z imprezy 

 
 

Pieczony prosiak, 

nadziewany kaszą i 
podawany z barszczem 
czerwonym serwowany 

przez Szefa Kuchni 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
W cenie otrzymują Państwo Salę dopasowaną do planowanej 
liczby uczestników, z uzgodnionym ustawieniem stołów  oraz 

standardową dekoracje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Państwa życzenie możemy dodatkowo udekorować stół w: 

� Żywe kwiaty 
� Wazony na kwiaty 

� Jadalne, ozdobne drzewka  
� Ozdobne lustra na stoły 
� Niestandardowe serwetki 

� Niestandardowe świeczki i świeczniki 
� Oraz inne….. 

 

Dodatkowo zapraszamy wszystkie dzieci do spędzenia czasu w 
naszej nowoczesnej Sali zabaw ze ścianką wspinaczkową i 

basenm z kulkami: 
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Wieczór panieński: 
 

 
Baby shower: 
 

 
Dzień dziecka: 
 

 
 
Impreza tematyczna: 
 

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy sale: 

Małe sale bankietowe, które pomieszczą od 10 do 90 osób 

 

Sala restauracyjna, w której ugościmy 130 osób 

 
Sala bankietowa, w której ugościmy 90 osób. 

 

 

Sala balowa Cristal, w której goście zasiadają przy okrągłych 
stołach, ugościmy 300 osób. 

 
 


