Zorganizuj dla przyszłej mamy
niezapomniane przyjęcie, które będzie
stanowiło bezcenną pamiątkę, a także
będzie odstresowaniem i relaksem przed
narodzinami dziecka oraz celebrowaniem
tegoż ważnego wydarzenia.

BABY
SHOWER
HOTEL VERDE****
Ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice
tel. 607-900-260 e-mail: hotel@verde.pl
www.verde.pl

Ą PAŃSTWO:

W CENIE OTRZYMUJ

- klimatyzowaną salę dopasowaną do planowanej liczby gości
z uzgodnionym ustawieniem stołów
- dekoracje tematyczne
- upominek dla przyszłej mamy
- profesjonalną obsługę podczas trwania przyjęcia
- pamiątkowe zdjęcie w fotobudce
- kwiatową ściankę do pamiątkowych zdjęć
- bezpłatny parking dla gości przed hotelem

MENU
PROPOZYCJA I
LUNCH- SERWOWANY DLA KAŻDEGO
Przystawka zimna- do
wyboru:
Mini cezar z grzanką
czosnkową
Mini caprese z bazyliowym
pesto
Zupa- do wyboru:
krem z cukinii na maśle z
grzankami
zupa z czerwoną soczewicą
i ziemniakami
Danie główne- do
wyboru:
pierś z kurczaka z
mozarellą i pesto
dorsz pieczony na parze z
lekkim sosem cytrynowym

Dodatki- do wyboru:
kasza burgur
ryż aromatyczny
sałatka ze świeżych warzyw
Deser- do wyboru:
panna cotta z sosem
czekoladowym

sałatka owocowa z sosem z
mango
Napoje zimne
bezalkoholowe:
soki owocowe
lemoniada z rozmarynu
woda mineralna
wybór kaw i herbat

PROPOZYCJA II
LUNCH- SERWOWANY DLA KAŻDEGO
Zupa- do wyboru:
rosół z kaczki z kluskami lanymi
krem z topinamburu z chipsem z salami
Danie główne do wyboru:
rolada z indyka ze szpinakiem w sosie
musztardowo- miodowym
łosoś aromatyczny
Dodatki- do wyboru:
Kasza burgur
ziemniaki opiekane w ziołach
warzywa grillowane
Deser- do wyboru:
Creme brule
Suflet czekoladowy na gorąco z gałką
lodów

Przekąski zimne- serwowane na
paterach
Półmisek serów z bakaliami, dipem i
krakersami
Sushi z cukinii
Carpaccio z buraka
Faszerowane pomidory
Półmisek warzyw świeżych z dipem z
ciecierzycy
Łosoś z musem chrzanowym
Masełka smakowe
Mini bułeczki
Napoje zimne bezalkoholowe:
soki owocowe
lemoniada z rozmarynu
woda mineralna
wybór kaw i herbat

ATRAKCJE DODATKOWE:

FONTANNA CZEKOLADY
Mała fontanna czekolady pyszna
płynna czekolada wokół której
serwowane są krojone świeże owoce,
a do tego mnóstwo kruchych i
słodkich przekąsek

CANDY BAR
Candy bar idealny dla łasuchów. Stół pełen
słodkości podanych w piękny sposób- w szklanych
naczyniach z dodatkami. Doskonała atrakcja.
Kolorystyka stołu oraz cukierku w pełni
spersonalizowana. Dodatkową atrakcją będą
ręcznie robione drzewka z cukierków

Ę

PRZYJ CIE W
OGRODZIE
A może by tak...
zorganizować garden party?
W zacisznym hotelowym
ogrodzie pod namiotami
lub w hotelowej altanie, w
otoczeniu zieleni z
widokiem na fontannę?

DODATKOWO OFERUJEMY WYROBY CUKIERNICZE
DOMOWEGO WYPIEKU ORAZ OWOCE

Spersonalizowany Wybór owoców
tort
świeżych
sezonowych

ŚWIEŻE

Ciasta domowego
wypieku oraz
babeczki i mini
deserki

