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Zupa  
( jedna propozycja do wyboru) 

 

Chłodnik ogórkowo-miętowy z gotowanym kurczakiem na parze 

Krem szparagowy z grzankami 

Krem pomidorowy z mozzarellą i oliwą 

 

Danie główne 
 ( jedna propozycja do wyboru) 

 

Polędwiczka wieprzowa  z sosem ubrówkom  z  kaszotto oraz mixem sałat z vinegrette  
Tradycyjna rolada wieprzowa  faszerowana pieczarkami podana na  purée ziemniaczanym z  

fasolką szparagową w boczku  
Kieszeń  z piersi z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i serem podana z ziemniakami z 

wody, bukiet warzyw  i masłem ziołowym 

Deser  
( jedna propozycja do wyboru) 

 
Panna cotta z sosem wiśniowym 

Tarta z owocami sezonowymi  podana z lodami cynamonowymi  

Żody z gorącymi owocami i bitą śmietaną 

  

 

Oferta chrzcin 

149 PLN / os.  
 



Holiday Inn Dą rowa Górni za 

Aleja Róż A, 41-3  Dą rowa Górni za, Poland 

T: 48 32 755 00 00,  F: 48 32 733 77 11  

E: sales@hidabrowa.pl, hidabrowa.pl 

 

 

 

 

 

Holiday Inn Dąbrowa Górnicza Dział Konferencji i Bankietów 

Agnieszka Jasińska 

  T: +48 885 987 107, E:  bc@hidabrowa.pl 

 

 

 
 

Bufet zimny 
 

Tradycyjne mięsa pieczone, roladki, pieczone pasztety  
Tymbaliki drobiowe 

Duet śledziowy : w oliwie z cebulą / po  węgiersku z papryką 

 Mini tarty  z musem z łososia 

Sałata z kurczakiem grillowanym, warzywami,  

sosem winegret musztardowo- miodowym 
Feta na sałatach z  oliwkami, pomidorami, papryką, ogórkiem oraz cebulą czerwoną 

Wybór nowalijkowych warzyw 

Sosy  ( urawinowy, chrzanowy, czosnkowo -  ziołowy) 

żasło smakowe, pieczywo 

Ciasta z hotelowej cukierni 

 

I Ciepła kolacja serwowana 

( jedna propozycja do wyboru) 

 

Potrawka z indyka z pomidorami i kaparami  

urek staropolski z kiełbasą i jajkiem na tradycyjnym zakwasie 

Wieprzowina curry  z warzywami  

 

Napoje  

 
(sok, woda) 

Bufet kawowo-herbaciany  
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