OPCJA I - Box tradycyjny dla 1 osoby
(zestaw w jednorazowych opakowaniach wraz z jednorazowymi sztućcami)

Przystawka
 Schab po warszawsku z tradycyjnym musem chrzanowym

65

zł

zestaw

Zupa
 Żurek kujawski z kiełbasą i jajkiem

Danie główne
 Filet z kurczaka gotowany na parze, faszerowany szpinakiem, z domowym gnocchi
oraz baby marchewką

Deser
 Tradycyjny sernik królewski

OPCJA II - Box premium dla 1 osoby
(zestaw w jednorazowych opakowaniach wraz z jednorazowymi sztućcami)

Przystawka

79

 Łosoś gravlax w biszkopcie szpinakowym, z serkiem philadelphia

zestaw

Zupa
 Krem z batatów z mleczkiem kokosowym oraz prażonymi pestkami słonecznika

Danie główne
 Polędwiczka wieprzowa na sosie kurkowym, z gratin oraz grillowanymi warzywami

Deser
 Sernik ricotta na ciasteczkowym spodzie

zł

OPCJA III - Słoikowy box dla Dziadków






Torcik z czekolady pomarańczowej na pralinowym spodzie
Sernik ricotta na ciasteczkowym spodzie
Pigwowiec do herbaty
Śliwka w syropie słodko-kwaśnym
Mirabelka w zalewie korzennej

105

zł

zestaw

OPCJA IV - Voucher (wartość do indywidualnego ustalenia)
Voucher będący zaproszeniem do restauracji Hotelu Filmar**** lub z możliwością
wykorzystania na usługę cateringową

OPCJA V – Abonament obiadowy na 5 dni dla 1 osoby
Wykup Dziadkom dwudaniowy obiad na 5 dni z dowozem
pod wskazany adres.
Zadbaj by Dziadkowie poczuli się wyjątkowo i bezpiecznie.

145

zł

5 dni/1 os.

Formularz zamówienia i zasady realziacji abonamentu dostępny na:
https://www.hotelfilmar.pl/pl/oferty-specjalne/obiady-abonamentowe
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

Istnieje możliwośc dodadania do każdego wariantu:
 bukietu kwiatów lub/i
 butelki wina

+ 60 zł

…….…………………………………………………………………………………………………………..

ZAMÓWIENIA:




Zamówienia OPCJE I-IV można składać do dnia 18.01.2022r.:
 telefonicznie pod numerem 56 66 94 973 (płatność BLIK)
 mailowo: recepcja@hotelfilmar.pl załączając potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku
 osobiście w restauracji Hotelu Filmar
Zamówienia OPCJA V zgodnie z zasadami zamieszczonymi na formularzu

Przy składaniu zamówienia obowiązuje wpłata 100% wartości zamówienia.
Filmar Sp. z o.o. 82 1240 1936 1111 0000 1322 6455

SPOSÓB REALZIACJA ZAMÓWIENIA:



Odbiór osobisty
Dowóz:
 do 5 km od Hotelu – 15 zł
 od 5 km do 8 km od Hotelu – 18 zł
 od 8 km do 10 km od Hotelu – 20 zł

