
 
Oferta wieczoru kawalerskiego/pępkowego  

w Restauracji Locomotiva 
 

Restauracja Locomotiva zaprasza do organizacji wieczoru kawalreskiego, gdzie przy świetnie 
skomponowanym menu w kameralnym miejscu możecie Panowie rozpocząć zabawę wieczorną.  

 
W cenie: 

-oddzielna sala dająca atmosfere intymności  
- menu 

 
Oferta podstawowa 65 zł/os. – na 3-4 godziny przyjęcia 
 
ZIMNE PRZEKĄSKI: 
 
Deska mięs pieczystych- 80g/osoba 
 
Przekąski rybne ( 2 rodzaje =60g) 
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą pieprzem młotkowanym i mielonym liściem laurowym 
Śledzie w kremie z curry 
 
Sałatka- 100g 
Sałatka cezara z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem, chipsami z salami, grzankami i 
parmezanem 
 
DANIE CIEPŁE SERWOWANE PRZEZ KELENRÓW: 
Grillowana karkówka z ziemniakami i grillowanymi warzywami 
 
Napoje; Soki owocowe, woda niegazowana 
 
 
Oferta w cenie 89zł/osoba 
 
DANIA CIEPŁE – SERWOWANE PRZEZ KELNERÓW 

 

Dania główne: 
Żeberka wieprzowe z pieczonymi ziemniakami, sałatką z pomidora i czerwonej cebuli z sosem z 
Maślaka 
 

Danie Ciepłe I : 
Pepperonata 
 
PRZEKĄSKI NA STOŁACH BIESIADNYCH 
 

Mix pasztetów własnej produkcji z sosem żurawinowym- 80g 

 



Przekąski rybne (80g = 2 przekąski) 
Śledzie w kremie z curry 
śledzie w sosie węgierskim 

 

Sałatki (200g = 2 sałatki) 

Sałatka waldorf z selerem naciowym, jabłkiem i sosem z sera cambozola 

Zielona sałatka ze szparagami, groszkiem zielonym i cukrowym, brokułami, grillowanym kurczakiem i 
wędzonym boczkiem, podawana z lekkim sosem czosnkowym 
 
Dodatki: Chleb , pikle 
Napoje: Kawa, herbata, Woda niegazowana, soki owocowe 
 
 
Oferta w cenie 99zł/osoba 
 
DANIA CIEPŁE – SERWOWANE PRZEZ KELNERÓW 
 

Dania główne 
Pierś z kurczaka z grilla serwowana z kremem ziemniaczanym, szaszłykiem ze śliwek owiniętych 
wędzonym boczkiem i sosem z wina muscat+ bukiet sałat 
 

Danie Ciepłe I –wybór 1 
Karczek sous-vide z sałatką ziemniaczaną w sosie własnym z kiszonym ogórkiem 
Lub 
Zraziki schabowe z boczkiem i kiszonym ogórkiem podawane z kulkami ziemniaczanymi i sałatką 
Colesław 
 
PRZEKĄSKI NA STOŁACH BIESIADNYCH 
 
Przekąski mięsne ( 80g= 3 przekąski) 
Schab glazurowany miodem i musztardą z gorczycą 
Boczek pikantny po węgiersku 
Pasztet tradycyjny wieprzowow-wołowy 
 

Przekąski rybne (80g = 2 przekąski) 
Śledzie w kremie z curry 
śledzie w sosie węgierskim 

 

Sałatki (200g = 2 sałatki) 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka amerykańska z sałata lodową, grillownaym kurczakiem, anasem, pomidorami, cebulką, 
przykryta puszystym majonezem z curry serwowana dodatkowo z prazonym sezamem i migdałami 
 
Dodatki: Chleb , pikle 
Napoje: Kawa, herbata, Woda niegazowana, soki owocowe 
 
Dodatkowo polecamy  
Wyborowa 0,5l-40zł 
Finlandia 0,5l-49zł 
 

Ofertę przygotował 
Paweł Lubański Tel: 516 056 057 

Oferta ważna do 31.12.2021 


