
Komunie

Chrzciny

Urodziny 

Przyjęcie rodzinne 

w rozsądnej cenie.

Marena Wellness & Spa
ul. Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

tel.: +48 91 381 38 93
recepcja@marenaspa.pl

www.marenaspa.pl

Marena Wellness & Spa to idealne miejsce 

do organizacji wykwintnego przyjęcia 

rodzinnego. Wszelkie jubileusze i uroczystości 

wymagające wyjątkowej oprawy stanowią                

dla nas wyzwanie, które z największą 

przyjemnością i zaangażowaniem 

zrealizujemy. Spełnimy wszystkie życzenia 

naszych Gości, starając się dopasować ofertę 

do indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z Nami a poczynimy wszelkie starania 

by te ważne dla Was chwile były niezapomniane!

Serdecznie zapraszamy 



Zupa
|JEDNA POZYCJA DO WYBORU|

Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem

Krem z białych warzyw korzennych z maślanymi grzankami
Zupa porowa z pieczarkami i kluseczkami francuskimi

Drugie danie
|JEDNA POZYCJA DO WYBORU|

Kotlet de volaille
Klasyczny kotlet schabowy

Rolada wieprzowa z boczkiem i grzybami 
w sosie własnym

Filet z kurczaka panierowany w sezamie
Roladka drobiowa faszerowana warzywami w sosie 

szpinakowo śmietanowym

Dodatki
|JEDNA POZYCJA DO WYBORU|

Ziemniaki z koperkiem
Puree z ziemniaków i musztardy francuskiej

Ziemniaki pieczone z cebulką i ziołami
Kasza pęczak z cebulką

Ryż z kurkumą

Surówki
|JEDNA POZYCJA DO WYBORU|

Bukiet sałat sezonowych
Sałatka z buraczków i papryki

Surówka z warzyw sezonowych
Fasolka z bułką i klarowanym masłem

Deser
|JEDNA POZYCJA DO WYBORU|

Sernik z brzoskwinią
Jabłecznik z cynamonem

Ciasto cappuccino
Ciasto snikers

Napoje
Kawa, Herbata, woda w dzbankach

Zestaw I 

Zupa: rosół z makaronem

Drugie danie: fileciki drobiowe, frytki, surówka                                    
z marchewki i jabłka

Deser: Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami
Napoje: woda, sok 250 ml

Zestaw II

Zupa:  zupa pomidorowa z kluseczkami

Drugie danie: roladka z kurczaka z serem żółtym, ziemniaki 
z koperkiem, mizeria ze śmietaną

Deser: owoce z bitą śmietaną i polewą czekoladową
Napoje: woda, sok 250 ml

Bufet zimnych przekąsek 1
|cena 35 zł od osoby|

Deska wędlin mieszanych
Plastry schabu z brzoskwinią w galaretce winnej

Dorsz w sosie z ananasem
Sałatka grecka 

Sałatka z selera marynowanego
Caprese z mozzarellą i bazyliowym pesto

Świeże warzywa i kruche sałaty
Sos czosnkowy i vinaigrette

Pieczywo
Masło

Bufet zimnych przekąsek 2
|cena 45 zł od osoby|

Paleta wędlin, mięs pieczonych i pasztetów
Ryba po grecku

Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros z kurczakiem 

Sałatka z brokuł z prażonym słonecznikiem
Śledź w oleju i w śmietanie z winnym jabłkiem

Roladka ze szpinakiem i serkiem fromage
Tradycyjne marynaty, warzywa i kruche sałaty

Sos czosnkowy i vinaigrette
Pieczywo

Masło

Eleganckie „sukienki” na krzesła: 12 zł/os.
Wino „Marena” |czerwone lub białe|: 49 zł/ but. 

Soki: 10 zł/ 1l
Napoje gazowane: 10 zł/ 1l

Wynajem Sali na wyłączność: 1000 zł
Wydłużenie przyjęcia: 10zł/os./h

Cena obejmuje:
wybrane dania z menu, rezerwację stolika w restauracji 

|3 godziny|, elegancki bieżnik na stół, 
serwety dla Gości oraz obsługę kelnerską. 

 Dodatkowo proponujemy:

 Inne:

Menu rodzinnego obiadu 
|cena: 65 zł/ os.|

Menu dla dzieci do 12 roku życia
|cena: 35 zł/os.|


