2022 przyjęcia okolicznościowe
PAKIET 87 ZŁ

PAKIET 107 ZŁ

zupa,

zupa,

danie główne,

danie główne,

deser,

5 przekąsek zimnych,

soki w dzbankach,

soki w dzbankach,

kawa, herbata,

kawa, herbata,

woda niegazowana,

woda niegazowana,

spotkanie do 3 godzin.

spotkanie do 5 godzin.

PAKIET 127 ZŁ

PAKIET 187 ZŁ

zupa,

zupa,

danie główne,

danie główne,

8 przekąsek zimnych,

deser,

soki w dzbankach,

8 przekąsek zimnych,

kawa, herbata,

przekąska gorąca,

woda niegazowana,

soki w dzbankach,

napoje gazowane,

kawa, herbata, woda niegazowana,

spotkanie do 6 godzin.

napoje gazowane,
świeża lemoniada firmowa
lub wino w karafce
(1 karafka na 10 osób)
ciasta i owoce,
menu VIP bez dopłat.

CENY I ROZLICZENIE
podano ceny w złotych za osobę – dotyczą one osób powyżej 10. roku życia,
dzieci do lat 3 – zupa – gratis!!!
dzieci w wieku 4-10 lat – zniżka 50%!!!
potwierdzeniem rezerwacji jest zadatek w kwocie 1 000 złotych,
przyjmujemy płatności: gotówką, kartą, przelewem.

DODATKOWE OPCJE
deser – 13 złotych/osobę,
ciasta bankietowe miks – 15 złotych/osobę,
owoce bankietowe – 10 złotych/osobę,
napoje gazowane w but. 0,85 l – 8 złotych/osobę,
lemoniada „Orzeźwienie w Oranżerii” ze świeżych owoców – 25 złotych / 1,5 litra,
dodatkowa przekąska gorąca zgodnie z cennikiem z menu,
tort okolicznościowy zamawiany indywidualnie wg cennika z oferty,
możliwość dostarczenia własnych produktów:
> ciast: 40 złotych (jednorazowa, stała opłata) –przyjmujemy wyłącznie ciasta
z dowodem zakupu i porcjowane,
> tortu: 40 złotych (jednorazowa, stała opłata) - przyjmujemy wyłącznie torty
z dowodem zakupu wykonane przez firmy cukiernicze,
> owoców: 40 złotych (jednorazowa, stała opłata),
alkohol wg cennika ze specjalnej oferty imprezowej lub z karty alkoholi,
możliwość wniesienia własnego alkoholu - 50,00 złotych od każdego rodzaju
alkoholu (opłata nie jest pobierana przy pakiecie 187 złotych).

KONTAKT
•

OLGA 667 900 233, KUBA 504 858 806, RESTAURACJA +81 44 14 595

•

Restauracja Oranżeria, Lublin, ulica Ciepłownicza 3A (w godzinach pracy
restauracji) - przed spotkaniem na żywo prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny lub mailowy,

•

info@restauracja-oranzeria.pl
Informacja o dostępnych pakietach wg stanu na dzień 2022 06 10 (wersja 2022/02). Ceny zawierają podatek VAT.

