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Menu 



Obiekt 

  Obiekt Restauracji idealnie sprawdza się 
 na           przyjęciach okolicznościowych .
 
Wyłączność sali występuje od minimalnej
liczbie  40 osób.

Jeżeli liczba osób jest mniejsza a
wyłączność lokalu konieczna, rozliczenie
końcowe będzie rozliczne od wyżej
wymienionej wartości!

Restauracja mieści do 100 gości 



Menu sandard   170zŁ/os

                          Rosół z makaronem domowym                                     

Danie główne 

                     Ziemniaki z wody z koperkiem 
                                 Pyzy regionalne 
                                 Zestaw surówek 
                                 Sos pieczeniowy 
 

Zupa 

3 porcje /osobe

                        De Volaile z masłem i pietruszką
                          Kotlet schabowy lub drobiowy  
                      Roladka nadziewana z pieczarkami 
                     Zraz wieprzowy z boczkiem i cebulą 

                                     Karkówka w sosie  

dodatki 

ciasto  3 porcje /osobe

                                CIASTO CUKIERNIA 
                                          ( HOFFMAN / KOLAN )

                                  Rożne rodzaje : 
                                   
                      Kawa / herbata serwisowana 



Menu Sandard   170zŁ/os

     * Cena obowiązuje za rok 2023 

                                             Ciasto 
 
                        Kawa / Herbata serwisowana 

płyta zimna   

                                Krokieety z barszczem 
                          Gołąbki w sosie pomidorowym 
          Podudzie z kurczaka z pikantnymi warzywami  
                                      Mięso z obiadu  
                          Pieczywo z własnego wypieku                        

( zakąski ) 

   Patera ( szynka jajkiem , terrina z kurczaka , schab ze śliwką )
                                              lub
   Deska ( karkówka , schab z śliwką , pasztet , ser Camembert,     
                    Sałatka Gyros/ Sałatka Cezar /Sałatka Grecka  
                                  ( do wyboru jedna opcja )
                                     Ryba w zalewie octowje 
                                       Galantynki z kurczaka
                                          Sałatka warzywna 
                  
                           Pieczywo własnego wypieku , masło   
 

Tort okolicznościowy

Kolacja   



Menu standard  170zł  / os

                          Woda mineralna z cytryną bez limitu

                        Kawa serwisowana do każdego ciasta 
                                      
      Dzieci poniżej 3 lat nie są wliczane w rozliczenie bez miejsc 
                         Dzieci od 3-7 lat 50% wartości menu  

Warto zatroszczyć się o wyjątkową oprawę tej uroczystości , by jak

najlepiej pomóc w tym uroczystym rodzinnym przyjęciu ,

oferujemy najwyższej klasy obsługę . 

w cenie 

      Napoje gazowane ( Cola , Sprite  ) - 10,00zł/osoba bez limit
                                  
                                Cendy Bar 15,00 zł/osoba 
            
                       Udziec wieprzowy 15,00 zł/osoby  
             ( dodatkowo ziemniaki pieczone , sos czosnkowy )                      
 
            Stół wiejski 15,00 zł/osoby ( wędzonki naturalne ) 

      Bufet kawowy ciągłówna ( ekspres do kawy )15,00zł/osoby 

dodatkowe usługi 



SERWIS & PRZEWODNIK

Oferuję Państwu przygotowanie dekoracji w eleganckim stylu
który podtrzyma klimat i charakter uroczystości. Każda
dekoracja omawiana jest indywidualnie z Państwem .
 

Dekoracje  

magno.lia40

Magn.olia 663 462 201

infomagnolia.marta@gmail.com



Menu gold

     - Restauracja „Stodoła ’’

    - restauracja_stodola_

 
    - Restauracja Stodoła  

     Kontakt ; 

Z wielką radością dziękujemy za
zainteresowanie się naszą ofertą .
jesteśmy otwarci na wszelki zmiany
,które by państwo rozważali. 

     infirestauracjastodola@gmail.com 
     telefon : 605 93 10 10  


