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zupa 
danie główne
deser
soki w dzbankach
napoje gazowane: Pepsi, 7up, Mirinda 
kawa, herbata
woda niegazowana
spotkanie do 3 godzin

Pakiet I

99 zł/os.

zupa 
danie główne
5 przekąsek zimnych
soki w dzbankach 
napoje gazowane: Pepsi, 7up, Mirinda
kawa, herbata
woda niegazowana
spotkanie do 5 godzin

Pakiet II

 
129 zł/os.

zupa 
danie główne
8 przekąsek zimnych
soki w dzbankach
napoje gazowane: Pepsi, 7up, Mirinda 
kawa, herbata
woda niegazowana
spotkanie do 6 godzin

Pakiet III

139 zł/os.

zupa 
danie główne
deser
8 przekąsek zimnych
gorąca przekąska podawana w trakcie przyjęcia
soki w dzbankach 
napoje gazowane: Pepsi, 7up, Mirinda
kawa, herbata
woda niegazowana
ciasta i owoce
menu VIP

Pakiet IV

              189 zł/os.



Dzieci do lat 3 – DOMOWA ZUPA – GRATIS!!!
Dzieci w wieku 4 – 10 lat – ZNIŻKA 50%

Zadatek w kwocie 1000 zł jest potwierdzeniem rezerwacji.
Płatność końcowa najpóźniej w dniu przyjęcia: gotówką, kartą, 
przelewem.

deser – 15 złotych/osobę,
ciasta bankietowe miks – 15 złotych/osobę,
owoce bankietowe – 10 złotych/osobę,
lemoniada „Orzeźwienie w Oranżerii” ze świeżych owoców 

alkohol wg cennika ze specjalnej oferty imprezowej lub 

tort okolicznościowy zamawiany indywidualnie wg cennika z oferty.

ciast: 50 złotych (jednorazowa, stała opłata) –  przyjmujemy 
wyłącznie ciasta z dowodem zakupu i porcjowane,
tortu: 50 złotych (jednorazowa, stała opłata) –  przyjmujemy 
wyłącznie torty z dowodem zakupu wykonane przez firmy 
cukiernicze,
owoców: 50 złotych (jednorazowa, stała opłata),
alkoholu: 50 złotych od każdego rodzaju alkoholu (opłata nie jest 
pobierana przy pakiecie 189 złotych).

CENY I ROZLICZENIE

Podano ceny w złotych za osobę – dotyczą one osób powyżej 
10 roku życia.

1.
2.

DODATKOWE OPCJE

      30 złotych/1,5 litra,

      z karty alkoholi,

MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WŁASNYCH 
PRODUKTÓW



doskonały kontakt z klientem na każdym etapie planowania 
imprezy
kilkunastoletnie doświadczenie
profesjonalna obsługa
punktualność
nowoczesne i obszerne wnętrza
prorodzinne nastawienie i bogaty pakiet udogodnień dla 
rodziców z dziećmi

 

NASZE NAJWIĘKSZE ATUTY:
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
KONTAKT

 
• Olga 667 900 233, Kuba 504 858 806, Restauracja 81 44 14 595

 
• Restauracja Oranżeria, Lublin, ul. Ciepłownicza 3A 

(w godzinach pracy restauracji)
 

• info@restauracja-oranzeria.pl
 

Przed spotkaniem na żywo prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny lub mailowy.

 
 

Kwoty i zakresy pakietów aktualne od dnia 4 stycznia 2023. Ważne do odwołania lub pojawienia się nowej oferty. 
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. BCKP pakiety/1/2023. 

Ceny zawierają podatek VAT.


