
 

                                    

 

 

   „MŁYN NAD STARĄ REGĄ” 

 Tarnowo 

 

POPRAWINY 

OFERTA NA ROK 2022 

  

  

Poprawiny w Sali Bankietowej Pawilonu nad Regą  100 zł/os 

lub w Chacie Grillowej  80 zł/os 

 (minimum 60 osób pełnopłatnych) 

  

Dzieci do lat 3 menu gratis, dzieci powyżej 3 lat do lat 10 – 50% ceny 

menu. 

Obsługa techniczna uroczystości 100% ceny menu. 
  
  
  
 

 

PRZYKŁADOWE MENU 
  

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje poprawin w Sali Bankietowej 

lub w formie grilla w Chacie Grillowej. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

POPRAWINY W SALI BANKIETOWEJ 
od godz.12:00 do godz. 18:00 

 
  

W FORMIE STOŁU SZWEDZKIEGO 
 

DANIA CIEPŁE: 

 

1. Żurek z wędzoną kiełbasą lub Żurek po tarnowsku z białą kiełbasą lub Zupa chrzanowa 

z białą kiełbasą (100 % liczby osób) (do wyboru jedna propozycja)  

2. Medaliony drobiowe z sosem kurkowym  (70% liczby osób) 

3. Kotlet schabowy panierowany (50% liczby osób) 

4. Zapiekane penne z kurczakiem w sosie śmietanowym (30%liczby osób) lub Pappardelle 

z cukinią i brokułami (30% liczby osób) (do wyboru jedna propozycja)  

5.  Pierogi ruskie (40% liczby osób)   

6. Ziemniaki gotowane   

 

 DODATKI: 

 

1. Zestaw surówek 

2. Pieczywa      

  
NAPOJE: 

1. Kawa - kawa ziarnista czarna z ekspresu ciśnieniowego, espresso, cappuccino, kawa  

z mlekiem, latte macchiato ( podawane bez ograniczeń) - bufet  

2. Herbata  - do wyboru wiele rodzajów ( podawane bez ograniczeń) - bufet  

3. Napoje zimne gazowane (bufet)* i niegazowane (serwowane do stołu) - bez ograniczeń          

* napoje gazowane serwowane do stołu za dodatkową opłatą 10 zł/ os  

 

 



 

                                    

  

POPRAWINY W CHACIE GRILLOWEJ 
od godz. 12:00 do godz. 18:00 

  
W FORMIE STOŁU SZWEDZKIEGO 

  
DANIA CIEPŁE: 

 

1. Żurek z wędzoną kiełbasą lub Żurek po tarnowsku z białą kiełbasą lub Zupa chrzanowa 

z białą kiełbasą (100 % liczby osób) (do wyboru jedna propozycja)  

2. Karkówka grillowana z czosnkiem i majerankiem  (60% liczby osób)    

3. Skrzydełka drobiowe lub pałki drobiowe (45% liczby osób)(do wyboru jedna 

propozycja)  

4. Boczek grillowany (45%) lub szaszłyki wieprzowe (45%) lub ryba grillowana                    

(45% liczby osób) (do wyboru jedna propozycja)  

5. Kiełbasa (45% liczby osób) lub kaszanka (45% liczby osób)  (do wyboru jedna 

propozycja)  

6. Ziemniaki 

  
DODATKI: 

 

1. Zestaw surówek 

2. Pieczywa     

3. Sosy do grilla       

  

NAPOJE: 

1. Kawa - kawa ziarnista czarna z ekspresu ciśnieniowego, espresso, cappuccino, kawa 

 z mlekiem, latte macchiato ( podawane bez ograniczeń) - bufet  

2. Herbata  - do wyboru wiele rodzajów ( podawane bez ograniczeń) - bufet  

3. Napoje zimne gazowane (bufet)* i niegazowane (serwowane do stołu) - bez ograniczeń          

* napoje gazowane serwowane do stołu za dodatkową opłatą 10 zł/ os  

  

 


