
Menu 20 zł

Zupa

Rosół z kury z makaronem

Obiad

Kotlet de volaille + ziemniaki + surówki (2 rodzaje) + sos
Woda z cytryną

Ograniczenie czasowe uroczystości do 2h
Restauracja czynna do godz. 21:00

Menu 25 zł

Zupa

Rosół z kury z makaronem

Obiad
(2 szt. mięs/os.)

Kotlet de volaille
Zraz wieprzowy

Sznycel z dodatkami
Ziemniaki z wody z koperkiem

Sos ciemny
Surówka z kapusty

Surówka z marchewki
Woda z cytryną

Ograniczenie czasowe uroczystości do 2h 
Restauracja czynna do godz. 21:00

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 30 zł

Zupa
Rosół z kury z makaronem

Obiad
Kotlet de volaille + ziemniaki + surówki (2 rodzaje) + sos

Woda z cytryną

Deser
Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Ciasta domowe 2szt./os.

Ograniczenie czasowe uroczystości do 3h
Restauracja czynna do godz. 21:00

Menu 35 zł

Zupa
Rosół z kury z makaronem

Obiad
(2 szt. mięs/os.)
Kotlet de volaille

Kieszeń drobiowa z serem
Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem

Ziemniaki z wody z koperkiem
Sos ciemny

Surówka z kapusty
Surówka z marchewki

Surówka wiosenna
Woda z cytryną

Deser
Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Ciasta domowe 2szt./os.

Ograniczenie czasowe uroczystości do 3h 
Restauracja czynna do godz. 21:00

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 55 zł

Zupa
Rosół z kury z makaronem

Obiad
(3szt. mięs/os.)

Kotlet de volaille
Kieszeń drobiowa z porem, słonecznikiem i serem

Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem
Udko z kurczaka z mięsem mielonym

Ziemniaki z wody z koperkiem
Sos ciemny

Surówka z kapusty
Surówka z marchewki

Surówka wiosenna
Buraczki domowe
Woda z cytryną

Deser
Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Ciasta domowe 2szt./os.

Zakąski
Półmisek zakąskowy (wędliny, ogórki, sery, grzybki marynowane)

Ograniczenie czasowe uroczystości do 5h (max do godz. 12:00 w nocy)
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 65 zł

Zupa

Rosół z kury z makaronem

Obiad
Kotlet de volaille z porem, słonecznikiem, serem z ziemniakami i surówką

Woda z cytryną

Deser
Ciasta domowe 2szt./os lub tort 100g/os.

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Zakąski
Półmisek zakąskowy (wędliny, ogórki, sery, grzybki marynowane)

Sałatka gyros
Pieczywo, masło

Kolacja I
Kasztany drobiowe/paluszki w płatkach kukurydzianych

Zapiekanka z kurczakiem i szpinakiem

Kolacja II
Pizza z pieca - różne smaki

Ograniczenie czasowe uroczystości do 6h (max do godz. 12:00 w nocy)
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 75 zł

Zupa
Rosół z kury z makaronem

Obiad
(2 szt. mięs/os.)
Kotlet de volaille

Kieszeń drobiowa z porem, słonecznikiem i serem
Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem

Ziemniaki z wody
Sos ciemny

Surówka z kapusty
Warzywa gotowane

Woda z cytryną

Deser
Ciasta domowe 2szt./os lub tort 100g/os.

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Zakąski
Półmisek zakąskowy (wędliny, ogórki, sery, grzybki marynowane)

Sałatka gyros
Pieczywo, masło

Kolacja I
Kasztany drobiowe/paluszki w płatkach kukurydzianych

Zapiekanka z kurczakiem i szpinakiem

Kolacja II
Pizza z pieca - różne smaki

Frytki lub kulki ziemniaczane

Ograniczenie czasowe uroczystości do 7h 
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 90 zł

Zupa
Rosół z kury z makaronem

Obiad
(3 szt. mięs/os.)
Kotlet de volaille

Kieszeń drobiowa z porem, słonecznikiem i serem
Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem

Udko z kurczaka z mięsem mielonym
Zraz wieprzowy 

Ziemniaki z wody
Sos ciemny

Surówka z kapusty
Warzywa gotowane

Woda z cytryną

Deser
Lody z bitą śmietaną i owocami (2 gałki)
Ciasta domowe 3szt./os lub tort 100g/os.

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata

Zakąski
Półmisek zakąskowy (wędliny, ogórki, sery, grzybki marynowane)

Sałatka gyros
Pieczywo, masło

Kolacja I
Kasztany drobiowe/paluszki w płatkach kukurydzianych

Zapiekanka z kurczakiem i szpinakiem

Kolacja II
Pizza z pieca - różne smaki

Frytki lub kulki ziemniaczane

Ograniczenie czasowe uroczystości do 9h 
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 110  zł/os

Zupa 

borowikowa 

Obiad (2 szt.  mięs/os.)

Pstrąg pieczony z masłem koperkowym

Kacze udko z żurawiną 

De volaille z masłem i pietruszką 

Ziemniaki hasselback 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Kapusta zasmażana czerwona 

Surówka z marchewki 

Surówka coleslav

Zimne zakąski

pstrąg w galarecie/faszerowana szynka w galarecie  

roladki szpinakowe z łososiem wędzonym 

sałatka z brokułem, pomidorem, jajkiem i prażonym słonecznikiem 

sałatka z kurczakiem i serem w naleśniku 

Kolacja

Strogonow

Kasztanki z serkiem topionym 

Paluszki w płatkach kukurydzianych 

Sos czosnkowy 

Sos majonezowy

Ograniczenie czasowe imprezy do 2:30.

Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy



Menu 120zł/os

Zupa

Rosół z kury z makaronem

Obiad (3szt. mięs/os.)

de volaille ze słonecznikiem, serem i porem

udko z kurczaka z pieczarkami 

zrazy wieprzowe 

schab z serem i ananasem 

ziemniaki i frytki

warzywa gotowane

surówka z selera i surówka z marchewki 

Deser

Kawa, kawa z ekspresu, herbata

Ciasto 3szt/os i Tort 1kaw/os

Napoje: pepsi, woda niegazowana i gazowana, sok pomarańczowy i jabłkowy

Kolacja

pstrąg w galarecie 

śledzik w oleju

sałatka gyros 

sałatka grecka 

sałatka z selera, szynki i ananasa 

paluszki drobiowe w płatkach kukurydzianych 

kasztanki klasyczne 

roladki ze schabu z pomidorem i fetą 

pieczywo i masło

Ograniczenie czasowe imprezy do 3:00. Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 100zł/h

536 996 300 Hotel Miłosz Fitness & SPA hotelmiloszkaszuby@gmail.com
Manager Hotelu 3 Maja 36 

Kartuzy


