Konferencje
Organizacja spotkania w Restauracji Jastny Dwór to










klimatyzowana sala konferencyjna 180 m2 – przestrzeń i komfort dla każdego
profesjonalna obsługa - kelnerska oraz techniczna
łatwy dojazd – ok. 4 min od obwodnicy, parking na ponad 100 pojazdów
elastyczność organizacji przestrzeni – indywidualne ustawienie do każdego spotkania
sala VIP – kameralne spotkania do 10 osób
przerwa kawowa – ekspres ciśnieniowy, wybór herbat, ciasteczka własnego wypieku, bufet
oferta menu – wykwintne dania z regionalnych produktów
reprezentacyjność – nowy budynek pełen awangardy
oszczędność - najwyższa jakość w konkurencyjnej cenie

Sale konferencyjne

Sala Konferencyjna (do 130 os.)
Sala VIP (do 10 os.)

do 2 godz.

do 4 godz.

od 4 - 8 godz.

199 PLN
129 PLN

399 PLN
259 PLN

549 PLN
359 PLN

Wyposażenie
dostęp do Internetu, przedłużacze, sprzęt nagłaśniający, 2 mikrofony, flipchart,
artykuły piśmiennicze (kartki, długopisy, mazaki), ekran, projektor, wskaźnik laserowy, pilot

Układ
Maksymalna ilość miejsc w ustawieniu
szkolnym

konferencyjnym

teatralnym

VIP

70
-

70/90
-

130
-

10

Sala

Konferencyjna
VIP

Powyższa tabela przestawia jedynie przykładowe rozmieszczenie miejsc. Każde wydarzenie jest
rozpatrywane i opisywane indywidualnie.
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PRZERWY KAWOWE
JEDNORAZOWY/ DO 4 GODZ / OD 4 - 8 GODZ
1. Standard ( 16 / 23 / 27 PLN os. brutto)





2.

Rozszerzona (24 / 32 / 38 PLN os. brutto)








3.

Kawa z ekspresu
Selekcja herbat
Woda niegazowana z cytryną
3 rodzaje kruchych ciasteczek

Kawa z ekspresu
Selekcja herbat
Woda niegazowana z cytryną
Woda gazowana
Soki owocowe
Świeże owoce
ciasto własnego wypieku

Premium ( 32 / 43 / 50 PLN os. brutto)









Kawa z ekspresu
Selekcja herbat
Woda niegazowana z cytryną
Woda gazowana
Soki owocowe
Świeże owoce filetowane
2 rodzaje ciastek francuskich
Tartaletki

4. Polecamy dodatki do pakietów







Tortilla z kurczakiem/warzywami 8 PLN os. brutto
Kanapka z szynką / serem 6 PLN os. brutto
Kanapka z wędzonym łososiem 8 PLN os. brutto
Bruschetta 6 PLN os. brutto
Crosasant z szynką /serem 7 PLN os. brutto
2 rodzaje ciast własnego wypieku 12 PLN os. brutto
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Celem ustalenia szczegółów lub zmian w powyższych pakietach , prosimy o kontakt.
W naszej ofercie znajdziecie państwo również obiady serwowane lub w formie bufetu.

Obiad serwowany

Zestaw I 36 PLN os. brutto


Krem z kalafiora z groszkiem ptysiowym



Luzowane udko z kurczaka pieczone w ziołach



Ziemniaki puree



Surówka z białej kapusty

Zestaw II 48 PLN os. brutto


Krem czosnkowy z grzanką ziołową



Filet z dorsza



Talarki ziemniaczane



Surówka z kiszonej kapusty

Zestaw III 49 PLN os. brutto


Krem ogórkowy ze słonecznikiem



Rolada wieprzowa z farszem paprykowym



Ryż z salsą meksykańską



Surówka z buraków



Gruszka gotowana w winie podana na waniliowej ziemi z gałką lodów

Zestaw IV 50 PLN os. brutto


Zupa pomidorowa z włoszczyzną i kluseczkami



Filet pieczony z czarnuszką w sosie serowym



Gnocchi



Surówka z kapusty pekińskiej



Panna Cotta podana z żelką malinową i bitą śmietaną
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Zestaw V 55 PLN os. brutto


Krem z cukini z migdałami



Medalion z polędwiczki podany w sosie z maślaków



Puree ziemniaczane z dodatkiem pieczonych batatów



Sałata lodowa podana z pomidorem i ogórkiem polana jogurtem czosnkowym



Crème brûlée z puree jagodowym

Zestaw VI 60 PLN os. brutto


Krem z dyni podany z prażonymi migdałami



Udko z kaczki w sosie żurawinowym



Ziemniaki pieczone



Czerwona kapusta



Mus malinowy z czekoladą

Do każdego zestawu serwujemy wodę mineralną z cytryną ,
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Lunch Bufetowy
Lunch Bufetowy – wariant I
Opcja I (zupa i danie główne) – 60,00 PLN os. brutto
Opcja II (zupa, danie główne i deser) – 70,00 PLN os. brutto

Zupy (prosimy o wybór jednej pozycji)


Żur z jajkiem i kiełbasą



Krem z pomidorów z bazyliowym pesto



Krem porowo-selerowy



Krem z białych warzyw



Zupa ogórkowa

Mięsa i Ryby (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Filet grillowany z suszonymi pomidorami i cukinią



Sakiewki wieprzowe faszerowane pieczarkami i warzywami



Polędwiczki drobiowe w sosie z włoszczyzną



Schab duszony z marchewką



Filet z dorsza w sosie



Sola smażona w panierce

Dodatki skrobiowe (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Penne szpinakowe



Gnocchi



Ziemniaki gotowane z koperkiem



Ziemniaki opiekane



Talarki



Frytki



Ryż z warzywami
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Dodatki warzywne (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Brokuły z masłem



Bukiet warzyw w sosie czosnkowym



Buraczki zasmażane



Surówka z czerwonej kapusty



Surówka z marchwi i jabłka



Surówka z selera



Kapusta pekińska

Deser (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Crème brûlée podane z malinami



Panna Cotta w czekoladzie



Mus waniliowy z puree jeżynowym



Sernik z brzoskwiniami



Ciastko czekoladowe na musie z mango



Mus jogurtowy z truskawkami

Lunch Bufetowy – wariant II
Opcja I (zupa i danie główne) – 70,00 PLN os. brutto
Opcja II (zupa, danie główne i deser) – 80,00 PLN os. brutto

Zupy (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Szczypiorkowa z kluseczkami



barszcz z uszkami



Krem czosnkowy z grzanką



Krem paprykowy z nutą chilli



Kwaśnica na żeberku i słoninie

Mięsa i Ryby (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Kurczak kukurydziany ze szpinakiem w sosie beszamelowym

Jastny Dwór Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 9a
83-050 Bąkowo
+48 530 706 607
kontakt@jastnydwor.pl



Bitki wieprzowe w sosie borowikowym



Wołowina śródziemnomorska z warzywami



Filet z indyka marynowany w pietruszce



Sandacz w sosie kurkowym

Dodatki skrobiowe (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Penne szpinakowe



Gnocchi



Ziemniaki gotowane z koperkiem



Ziemniaki opiekane



Talarki



Frytki



Ryż z warzywami

Dodatki warzywne (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Brokuły z masłem



Bukiet warzyw



Buraczki zasmażane



Sałatka z białej rzepy i ogórka



Surówka z marchwi i jabłka



Surówka z białej kapusty



Mix sałat z vinegretem

Deser (prosimy o wybór dwóch pozycji)


Crème brûlée podany z malinami



Panna Cotta w czekoladzie



Mus waniliowy z puree jeżynowym



Sernik z brzoskwiniami



Ciastko czekoladowe na musie z mango



Mix świeżych owoców polany jogurtem waniliowym

Jastny Dwór Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 9a
83-050 Bąkowo
+48 530 706 607
kontakt@jastnydwor.pl

Do każdego zestawu serwujemy 0,25 l wody i soku na osobę.
Minimalna liczba uczestników: 25 osób
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