
PRZYJĘCIE 
OKOLICZNOŚCIOWE

Szanowni Państwo ,  

W naszej restauracji oferujemy kompleksową
organizację różnego rodzaju przyjęć

okolicznościowych .  

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa
ofertę kameralnych przyjęć  

okolicznościowych  do 

 30 osób w restauracji Hotelu Faros .  

Umiejętność dostosowywania się do Państwa
potrzeb to nasz sposób na organizację

udanego przyjęcia .    

 

Zapewniamy :  

Atmosferę relaksu 

Świeże potrawy 

Dekorację stołów 

Blask świec 

Duży bezpłatny parking 

 

Zapraszamy gorąco do rezerwacji terminów !   

  W  HO T E L U  F A R O S

Hotel Faros 
ul. Słowackiego 165 

80-298 Gdańsk
tel. 733 793 165 

e-mail: marketing@hotelfaros.pl



PROPOZYCJA I

65 PLN

PRZYSTAWKA :  

Kawałki marynowanego łososia na kruchej
sałacie 

 

DANIE GŁÓWNE PODAWANE NA
PÓŁMISKACH :  

Bitki schabowe w sosie grzybowym 

Kotlet szwajcarski z piersi kurczaka
nadziewany serem i papryką 

Pieczona pałka z kurczaka w miodzie i
papryce 

Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Kasza gryczana 

Zestaw dwóch surówek 

 

BUFET :  

Sok owocowy (200 ml/os) 

Woda źródlana z cytryną (bez ograniczeń) 



PROPOZYCJA II

 80 PLN

ZUPA :  

Krem z pomidorów lub rosół z makaronem 

 

DANIE GŁÓWNE PODAWANE NA
PÓŁMISKACH :  

Schab na kapuście zasmażanej 
Żeberko pieczone w miodzie 

Ryba w cieście serowym 

Ziemniaki opiekane 

Ziemniaki gotowane 

Surówka colesław 

Surówka wiosenna z oliwą z oliwek 

 

DESER :  

Szarlotka pachnąca cynamonem 

 

BUFET :  

Sok owocowy (200 ml/os) 

Woda źródlana z cytryną (bez ograniczeń) 

Kawa (bez ograniczeń) 

Herbata (bez ograniczeń)



PROPOZYCJA II I

100 PLN

ZUPA :  

Rosół z makaronem  lub krem z pieczonych
pieczarek z grzanką ziołową 

 

DANIE GŁÓWNE SERWOWANE TALERZOWO :  

Zrazik wieprzowy w sosie pieczeniowym lub
tradycyjny schabowy 

Ziemniaki gotowane lub kasza gryczana 

Surówka z pieczonych buraków lub  

surówka colesław 

 

DESER :  

Ciasto czekoladowe 

 

ZAKĄSKI ZIMNE PODAWANE NA
PÓŁMISKACH :  

Tortilla z wędzonym łososiem 

Śledzik na dwa sposoby 

Pieczone mięsa z dipami i kwaśnymi
marynatami 

Sałatka z kurczakiem 

 

ZUPA :  

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem 

 

BUFET :  

Sok owocowy (500 ml/os) 

Woda źródlana z cytryną (bez ograniczeń) 

Kawa (bez ograniczeń) 

Herbata (bez ograniczeń)



PROPOZYCJA IV

150 PLN

ZUPA :  

Krem z pieczonych warzyw posypany tartym
serem lub żurek z białą kiełbasą i jajkiem 

 

DANIE GŁÓWNE PODAWANE NA
PÓŁMISKACH :  

Pierś z grilla na duszonym warzywie w
pomidorowej salsie 

Pieczony karczek w sosie myśliwskim 

Roladki rybne ze szpinakiem 

Ziemniaki opiekane 

Ryż 

Sałatka ze świeżych warzyw skropiona sosem
vinegret 

Surówka z pieczonych buraków 

 

DESER :  

Panna cotta z musem owocowym 

 

ZAKĄSKI ZIMNE PODAWANE NA
PÓŁMISKACH :  

Pieczone miesa dwa rodzaje 

Ryba w pikantnej  zalewie octowej 
Galaretka mięsna 

Pasztet z wątróbki na chlebku razowym 

Sałatka grecka 

 

ZUPA :  

Barszczyk czysty 

 

BUFET :  

Sok owocowy (500 ml/os) 

Woda źródlana z cytryną (bez ograniczeń) 

Kawa (bez ograniczeń) 

Herbata (bez ograniczeń)


