IMPREZY INTEGRACYJNE
2018
KASZUBSKA

SZALEŃSTWO

AKTYWNA

IMPREZA

BIESIADA

NA PLAŻY

INTEGRACJA

Z DJ-em

bogate menu z tradycyjnymi

grill, i ognisko,

Team building,

daniami kaszubskimi,

konkursy, gry i zabawy na plaży,

wieczór tematyczny,

nauka nut kaszubskich,

muzyka klubowa,

bitwy łucznicze,

poczęstunek tabaką,

kolorowe drinki,

survival

instrumenty i muzyka kaszubska

dyskoteka na plaży

podchody

Hotel Gryf**
ul. Ogrodowa 2
83-400 Kościerzyna

4 sale do dyspozycji,
bogate menu,
konkursy z nagrodami,
zabawa do białego rana

tel. 508 357 800, 58 686 31 55
e-mail: biuro@hotelkoscierzyna.pl
www.hotelkoscierzyna.pl

KASZUBSKA BIESIADA
ZUPA:
półmiski zimne 300g/os.:
IMPREZY INTEGRACYJNE
Dania główne na półmiskach (2,5 2
szt./os):
018
POLEWKA KASZUBSKA 220ML

mix sałat z warzywami
śledzik po kaszubsku ( w śmietanie )
tymbaliki drobiowe i wieprzowe
ryba w galarecie
kotlet schabowy 70g
IMPREZA
K szmurowane
A S Z U B Smiaso
K A 80gS Z A L E Ń S T W O
A K Tpółmisek
Y W N wędlin
A
warzywa marynowane
potrawka z kurczaka na białym sosie z ryżem 70g
smalec
Z DJ-em
BIESIADA
NA PLAŻY
INTEG
RACJA
DODATKI:
ogórki kiszone
grill, i ognisko,
Team building,
bogate menu z tradycyjnymi
4 sale do dyspozycji,
pieczywo
sos ciemny pieczeniowy
konkursy, gry i zabawy na plaży,
wieczór tematyczny,
daniami kaszubskimi,
masło
bogate menu,
ziemniaki z wody z koperkiem 200g
nauka nut kaszubskich,
muzyka klubowa,
bitwy łucznicze,
ziemniaki opiekane 200g
konkursy z nagrodami,
poczęstunek tabaką,

Surówki
180g/os.
:
instrumenty i muzyka
kaszubska
z marchewki z jabłuszkiem
buraczki na słodko

kolorowe drinki,

dyskoteka na plaży

NAPOJE:
kawa sypana lub rozpuszczalna
herbata czarna
sok jabłkowy, pomarańczowy 250ml
woda z cytryną

Coś
na ciepło:
survival
barszcz
podchody

zabawa do białego rana

z pasztecikiem 5zł/os
barszcz z krokietem 6zł/os
pieczona biała kiełbasa 5zł

DODATKOWE ATRAKCJE:
ZESPÓŁ KASZUBSKI 800zł/6h
ZESPÓŁ KASZUBSKI 400zł/3h
dj 900zł

CIASTO:
szarlotka domowa – 135g
SERNIK - 135g

Hotel Gryf**
ul. Ogrodowa 2
83-400 Kościerzyna

89ZŁ/OS.

tel. 508 357 800, 58 686 31 55
e-mail: biuro@hotelkoscierzyna.pl
www.hotelkoscierzyna.pl

IMPREZA Z DJ-EM
ZUPA:
półmiski zimne 300g/os.:
IMPREZY INTEGRACYJNE
Dania główne na półmiskach (2,5 2
szt./os):
018
ROSÓŁ Z MAKARONEM 220ML

kotlet schabowy 70g
K de
A Svolaille
Z U B 80g
SKA SZALEŃSTW
schab pieczony lub pieczeń z karkówki 70g
zraziki
– 70g
B
I E Spo
I Akościersku
DA
NA PLAŻY

bogate menu z tradycyjnymi
DODATKI:

O

grill, i ognisko,

daniami
kaszubskimi,
sos
ciemny
pieczeniowy konkursy, gry i zabawy na plaży,
nauka nut kaszubskich,
ziemniaki
z wody z koperkiemmuzyka
200g klubowa,
poczęstunekopiekane
tabaką,
ziemniaki
200g
kolorowe drinki,
instrumenty i muzyka kaszubska

Surówki 180g/os. :

dyskoteka na plaży

marchewka z groszkiem
buraczki na słodko
z kiszonej kapusty

NAPOJE:
kawa sypana lub rozpuszczalna
herbata czarna
sok jabłkowy, pomarańczowy 250ml
woda z cytryną

I

dorsz w galarecie lub po grecku
pstrąg wędzony
sałatka gyros
tymbaliki drobiowe i wieprzowe
i pieczonych
mięs
IMPREZ
A
A K Tpółmisek
Y W N wędlin
A
warzywa marynowane
smalec
Z DJ-em
NTEG
RACJA
ogórki kiszone
Team building,
4 sale do dyspozycji,
chrzan
wieczór tematyczny,
pieczywo
bogate menu,
bitwy
łucznicze,
masło
konkursy z nagrodami,
survival

Coś na ciepło:
podchody

zabawa do białego rana

barszcz z pasztecikiem 5zł/os
barszcz z krokietem 6zł/os
pieczona biała kiełbasa 5zł

DODATKOWE ATRAKCJE:
ZESPÓŁ KASZUBSKI 800zł/6h
ZESPÓŁ KASZUBSKI 400zł/3h
dj 900zł

CIASTO:
szarlotka domowa – 135g
SERNIK - 100g
czerwony kapturek - 100g

Hotel Gryf**
ul. Ogrodowa 2
83-400 Kościerzyna

99ZŁ/OS.

tel. 508 357 800, 58 686 31 55
e-mail: biuro@hotelkoscierzyna.pl
www.hotelkoscierzyna.pl

AKTYWNA INTEGRACJA
ZUPA:
Półmiski zimne 300g/os.:
IMPREZY INTEGRACYJNE
Dania główne na półmiskach (2,5 2
szt./os):
018
KREM Z BIAŁYCH WARZYW 220ML

K

grillowana pierś kurczaka 70g
łosoś
A S ZwUcieście
B S Kfilo
A 80gS Z A L E
schab z pomidorem 70g

BIESIADA
DODATKI:

ŃSTWO

NA PLAŻY

bogate menu z tradycyjnymi

grill, i ognisko,

ryż 200g
konkursy, gry i zabawy na plaży,
daniami kaszubskimi,
ziemniaki z wody z koperkiem 200g
nauka nut kaszubskich,
muzyka klubowa,
ziemniaki
opiekane 200g
poczęstunek tabaką,

Surówki
180g/os.
:
instrumenty i muzyka
kaszubska
z marchewki z jabłuszkiem
z białej kapusty

kolorowe drinki,

dyskoteka na plaży

NAPOJE:
kawa sypana lub rozpuszczalna
herbata czarna
sok jabłkowy, pomarańczowy 250ml
woda z cytryną

I

mix sałat z warzywami
ryby wędzone
roladki z tortilli
ryba w galarecie
i serów
IMPREZA
A K Tpółmisek
Y W N wędlin
A
warzywa marynowane
masełka
Z DJ-em
NTEG
R A Csmakowe
JA
ogórki kiszone
Team building,
4 sale do dyspozycji,
pieczywo
wieczór tematyczny,
masło
bogate menu,
bitwy łucznicze,

Coś
na ciepło:
survival
barszcz
podchody

konkursy z nagrodami,
zabawa do białego rana

z pasztecikiem 5zł/os
barszcz z krokietem 6zł/os
pieczona biała kiełbasa 5zł

DODATKOWE ATRAKCJE:
bitwa łucznicza 400zł/h
team building- wycena indywidualna
dj 900zł

CIASTO:
szarlotka domowa – 135g
czerwony kapturek - 135g

Hotel Gryf**
ul. Ogrodowa 2
83-400 Kościerzyna

95ZŁ/OS.

tel. 508 357 800, 58 686 31 55
e-mail: biuro@hotelkoscierzyna.pl
www.hotelkoscierzyna.pl

SZALEŃSTWO NA PLAŻY
ZUPA:
zimne przekąski 300g/os.:
IMPREZY INTEGRACYJNE
DANIA Z GRILLA
2018
STROGONOW 220ML

Szaszłyki drobiowo - warzywne 1 porcja/os
K Karkówka
A S Z U BwSmarynacie
K A S 1Zporcja/os
ALEŃSTW
Filet z drobiu 1 porcja /os (ok. 100g).
Kaszanka
z cebulką
B
IESIA
D A 0,5 porcji/os
NA PLAŻY
Ziemniaczki zapiekane 1 porcja/os
grill, i ognisko,
bogate menu z tradycyjnymi
Szaszłyki warzywne 0,5 porcji/os
daniami kaszubskimi,

nauka nut kaszubskich,
DODATKI:
poczęstunek tabaką,

O

konkursy, gry i zabawy na plaży,
muzyka klubowa,
kolorowe drinki,

Pieczywo, w tym chleb wiejski ze smalcem
dyskoteka na plaży
Musztarda
Ketchup
Ogórki kiszone 1 porcja/os (ok. 60g)
Surówka coleslaw 1 porcja/os
Surówka wiosenna 1 porcja/os

instrumenty i muzyka kaszubska

NAPOJE:

I

mix sałat z warzywami
słone przekąski
roladki z kurczaka ze szpinakiem
półmisek wędlin
IMPREZA
A K Tpółmisek
Y W N serów
A
warzywa marynowane
smalec
Z DJ-em
NTEG
RACJA
ogórki kiszone
Team building,
4 sale do dyspozycji,
pieczywo
wieczór tematyczny,
masło
bogate menu,
bitwy łucznicze,

Coś
na ciepło:
survival

konkursy z nagrodami,

zabawa do białego rana
barszcz z pasztecikiem
5zł/os
barszcz z krokietem 6zł/os
pieczona biała kiełbasa 5zł

podchody

DODATKOWE ATRAKCJE:
OGNISKO 200zł/6h
NAGŁOŚNIENIE+PROJEKTOR 400zł/6h
dj 900zł

kawa sypana lub rozpuszczalna
herbata czarna
lemoniada mohito, arbuzowa 250ml
woda z cytryną

79ZŁ/OS.

Hotel Gryf**
ul. Ogrodowa 2
83-400 Kościerzyna

tel. 508 357 800, 58 686 31 55
e-mail: biuro@hotelkoscierzyna.pl
www.hotelkoscierzyna.pl

