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Świeżo parzona kawa, herbata oraz dodatki: mleko, cytryna, cukier – 200 ml/os
Woda mineralna z cytryną 250 ml/os
Soki owocowe 250 ml/os

Dodatki własnego wyrobu (cena za osobę)………………………………………………………….
DODATKI SŁODKIE









Kruche ciastka
Ciasteczka duńskie (z budyniem i konfiturą owocową lub orzechową)
Ciasteczka owsiane
Muffiny czekoladowe
Panna cotta
Owoce filetowane
Sałatka owocowa
Rogaliki drożdżowe z nadzieniem

50 g/ os – 2zł
2 szt/os – 3zł
2 szt/os – 2zł
1 szt/os – 3zł
1 szt/os – 3zł
150 g/os – 4zł
1 por./os – 4zł
2 szt/os – 3zł

DODATKI SŁONE







Chrupiące warzywa słupki
Tartinki ze smakowymi pastami, szynką, serem, łososiem i warzywami
Kanapki z wiejską szynką serem i chrupiącymi warzywami
Ciastka francuskie z pomidorkami i mozzarellą
3zł
Sałatka z brokułami, serem feta, pomidorkami koktajlowymi
Sałatka ze świeżych warzyw z dressingiem
3zł

150 g/os – 2zł
2 szt/os – 4zł
2 szt/os – 4zł
2 szt/os –
1 por./os – 3zł
1 por./os –

Wszystkie kwoty są podane w wartości netto

DANIA SERWOWANE
Min 10 osób zestaw 39 zł/ os.
( 1 pozycja do wyboru z każdej kategorii )
Ofertę można rozdzielić dopasowując ją do swoich potrzeb
ZUPA cena 14 zł






Rosół z koguta z lanymi kluskami
Włoska zupa krem z pomidorów z ziołowymi grzankami
Vichyssoise zupa francuska z mięsem i porem
Krem z białych warzyw z oliwą szczypiorkową
Zupa cebulowa na białym winie z chipsem z bekonu

DANIE GŁÓWNE / LUNCH cena 21 zł






Filet z kurczaka zapiekana mozzarella i pomidory, ryż jaśminowy, glazurowana marchew
Kotlet z prosiaka, panierowany z kością, ziemniaczane puree, kapusta duszona na maśle z
koperkiem
Filet z dorsza w sosie cytrusowym, ziemniaki z wody, blanszowany szpinak z czosnkiem
Sztuka wołowa, w sosie pieczeniowym, kaszotto z warzywami, sałatka z ziołowym pesto
Roladka z indyka w sosie pieprzowym, ziemniaki z pieca z rozmarynem, sałatka z
ziołowym pesto
DESER cena 9 zł







Kostka ciasta marchewkowego z sosem karmelowym
Parfait kawowe z musem
Ciasto czekoladowe z sosem waniliowym
Ciastko francuskie z sosem cytrusowym, karmelką lodową
Panna cotta z musem malinowym

Wszystkie kwoty są podane w wartości netto

GORĄCY BUFET
Min 10 osób cena 80 zł/ os.
ZUPA ( 2 do wyboru )








Krem z warzyw sezonowych
Zupa gulaszowa z pieczoną papryką
Włoska zupa pomidorowa z soczewicą
Krem ziemniaczano – porowy z grzankami
Francuska zupa cebulowa na białym winie
Minestrone z warzywami i kaszą kuskus
Staropolski żurek z białą kiełbasą
DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru )









Roladki z kurczaka w bekonie na szpinaku
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
Filet z indyka w sosie szałwiowym
Sztuka wołowa w sosie pieczeniowym
Pieczony schab w musztardzie francuskiej
Filet z dorsza w sosie curry
Boeuf strogonow z kluskami kładzionymi
DANIE WEGETARIAŃSKIE (1 do wyboru )






Makaron rigatoni w sosie z gorgonzoli
Risotto z grzybami
Lasagne ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Papryka faszerowana
DODATKI (2 do wyboru )








Kasza pęczak na zielono
Ryż z warzywami
Ziemniaczane gratin
Ziemniaki z pieca
Bliny z kaszy gryczanej
Puree zapiekane
DODATKI WARZYWNE (2 do wyboru )








Fasolka szparagowa z masłem i czosnkiem
Marchew glazurowana
Bukiet warzyw na parze
Grillowane warzywa
Mix sałat z winegret
Sałatka z pieczonych buraków z sezamem

DESER (2 do wyboru)






Sernik z białą czekoladą
Panna cotta z musem owocowym
Mus czekoladowy z galaretką z czarnej porzeczki
Ciastko francuskie z kremem mascarpone i sosem mango
Ciasto czekoladowe ze słonym karmelem

SALE KONFERENCYJNE
Sala konferencyjna 220 M2
Cena do 4h rezerwacji - 325 zł, każda następna godzina do 8h rezerwacji - 125 zł,
powyżej 8h- 1150 zł (cały dzień)
Rzutnik multimedialny w cenie
Sala konferencyjna 65 M2
Cena do 4h rezerwacji 325 zł, za cały dzień 650 zł
Rzutnik multimedialny w cenie
Sala konferencyjna 27 M2
Cena za godzinę rezerwacji 50 zł
Rzutnik multimedialny 90 zł

Sala konferencyjna 27 M2
Cena za godzinę rezerwacji 50 zł
Rzutnik multimedialny 90 zł
Wszystkie kwoty są podane w wartości netto

OFERTA POKOI
Dla zdecydowanych

Rabat 15 %

(oferta bezzwrotna)

( możliwość anulowania rezerwacji zgodnie z
umową )

Ceny jak na naszej stronie internetowej
„oferta dla zdecydowanych”

Od ceny podstawowej rabat 15 %

www.hoteleuropejski.radom.pl
Europejski Boutique Hotel ****
ul. Słowackiego 11, 26-600 Radom
tel. 48 340 00 21 Recepcja, 48 340 00 24 Restauracja

