Karczma Cztery Pory Roku | Bankiety
Podczas pobytu, oferujemy organizację uroczystej kolacji
bankietowej. Posiadamy dwie sale, pierwsza to regionalna
karczma do 160 osób, wykończona drewnem i kamieniem.
Druga zaś, posiada bezpośrednie wyjście na ogród i jest
,
przeznaczona dla około 90 osób oraz jest wykończona
w alpejskim stylu. Sala dolna regionalna, posiada klimatyzację.
Gwarantujmy zadowolenie!
Tylko u nas klimatyczne wnętrza, piękne widoki i smaczne jedzenie!

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w organizacji bankietów. Wybierz jedną z naszych sal/ interesujący
Cię pakiet i skonaktuj się z nami.

KALKULACJA BANKIETU PRZY 50 OSOBACH
Sposób serwowania
Serwowane w bufecie szwedzkim
Dania ciepłe na stołach (zimna płyta w bufecie)
Całość imprezy na stołach
Sok pomarańczowy, jabłkowy, coca-cola, fanta,
sprite, woda mineralna gazowane/ niegazowana
bez limitu, trzeci sok za dopłata + 3 zł np.
porzeczkowy
Kawa, herbata w bufecie bez limitu
Muzyka w tle + opcje dodatkowe
Obsługa kelnerska całą imprezę
Zimna płyta standard ( tabela w załączniku na
dole)
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Sposób serwowania
Z jednym daniem ciepłym
Z dwoma daniami ciepłymi
Z trzecim daniem ciepłym
Każde -5 osób (np. 45 osób)
Ciasto domowe (do wyboru szarlotka, sernik, z
galaretką) + owoce (4 rodzaje)
Dodatek do zimnej płyty
jeden rodzaj
dwa rodzaje
Półmisek serów regionalnych: oscypek, korbce,
bundz
Półmisek mięs pieczonych: trzy rodzaje
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PRZYKLADOWE MENU BIESIADNE
1. Placek po zbójnicku
2. Szaszłyk wieprzowy + ziemniaki opiekane + surówka
3. Micha pierogów
4. Kotlet bacowski z boczkiem i oscypkiem + ziemniaki w skorupkach + surówka
5. Pierś z kurczaka + ziemniaki opiekane + surówka
6. Kurczak marynowany w sosie +ziemniaki z koperkiem + surówka
7. Żur bacowski na kiełbasie w chlebie
8. Barszcz czerwony z krokietem lub uszkami
9. Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
10. Oscypek z boczkiem i żurawiną
11. Zwijane schaby + ziemniaki + surówka
12. Pstrąg górski + kluski ziemniaczane + 6,00zł dopłata

Zimna płyta standard
1.
2.
3.
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Smarowidło – smalec domowy
Chleb wiejski
Kiełbasa wiejska w pętkach z chrzanem
Śledź wiejski
Ogórek kiszony
Warzywa konserwowe
Półmisek wędlin trzy rodzaje
Galaretka z octem
+ sałatka jeden rodzaj
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Kapusta zapiekana
Buraczki na ciepło
Marchewkowa z jabłkiem
Z kapusty kiszonej
Z selera
Z kapusty Czerwonej
Warzywa gotowane
Wiosenna
Marchewka z grochem

Surówki

Dodatki do zimnej płyty
* Śledź wiejski drugi rodzaj
* Pomidor z mozarellą
* Sałatka inny rodzaj
* Półmisek serowy
* Dramsztyki drobiowe

Sałatki
* grecka z fetą
* jarzynowa
* brokuowa
* serowa
* selerowa
* fasolowa

Desery
* owoce
* ciasteczka drobne
* szarlotka na ciepło
* banan w cieście
* lody

Opcje dodatkowe do bankietów
DJ – w cenie sprzęt, oświetlenie – bez limitu czasowego
DJ + Wodzirej – w cenie sprzęt, oświetlenie – bez limitu
czasowego
Kapela góralska 4 osoby – 3 godziny
Zespół muzyczny
Imprezy zbójnickie
Szynka udziec
Bufet chłopskie jadło
Alkohol all-inclusive, wódka typu”Wyborowa, Żubrówka, Biała
Dama, Krupnik”, piwo, wino
Piwo lane Żywiec

1 100,00 zł
1 500,00 zł
900,00 zł
Do ustalenia
Do ustalenia
700,00 zł
do 80 osób 1000zł
ponad 80 osób 1300zł
Do 24:00 – 50zł
do 3:00 – 60zł
10,00 zł

Beczka 30L + rollbar
Wódka typu” Wyborowa, Żubrówka, Biała Dama, Krupnik”

450,00 zł
40 zł/butelka

Wino lub Szampan

40 zł/butelka
Podane ceny są cenami NETTO

Istnieje możliwość biesiad tematycznych
* wigilijna
* karnawałowa, np. county i cygańska
* mikołajkowa
* firmowa/ tematyczna

W celu uzyskania więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.
Recepcja: 18 20 70 207, 608 401 704, e-mail: rezerwacja@czteryporyroku.pl
Willa „Cztery Pory Roku” | ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko – Zakopane

