
 
Oferta wieczoru panieńskiego  

w Restauracji Locomotiva 
 

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

 
W cenie: 

-oddzielna sala dająca atmosfere intymności  
- menu 

 
 

Oferta w cenie : 99zł/osoba 
 
DANIA SERWOWANE PRZEZ KELENRÓW: 
 
Przekąska: 
Smażone krewetki z czosnkiem i papryczką chili na ostro z grillowanym chlebem 
 
Danie główne: 
Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami, bazylia,orzechami nerkowca i mozzarelą w 
podsuszanej szynce z puree ziemniaczanym z pesto tymniankowym i grillowaną cukinią 
 
PRZEKĄSKI ZIMNE NA STOLE: 
 
Sałatka (100g/osoba) 
Sałatka z polędwiczką wieprzową na kolorowych sałatach z marynowanymi cebulkami i grillowana 
papryką z sosem balsmicznym 
 
Finger food (1 finger food/osoba) 
Bruschetta z ziołowym twarogiem i szczypiorkiem 
Bruschetta z kaczką w sosie teryiaki i warzywami w sosie chilli 
Roladka z szynką parmeńską, grillowana papryka 
Roladka z serem plesniowym i duszonym porem 
Rogaliki z ciasta francuskiego nadziewane musem z kurczaka 
Melon zawinięty w podsuszaną szynkę na grillowanym toście 
 
Napoje: Woda z cytryną i miętą oraz soki owocowe 
 
 
Oferta w cenie: 129zł/osoba 
 
DANIA SERWOWANE PRZEZ KELNERÓW: 
 
Zupa: 
Krem z białych warzyw z chrustem z palonego pora i oliwą pietruszkową 



 
 
Danie główne: 
Medaliony z polędwiczkiwieprzowej podana z włoskimi gnocchami z pietruszką, czerwoną 
kapustą z rodzynkami i sosem śliwkowym 
 
Deser: 
Gruszka gotowana w Prosecco z lodami z sera pleśniowego 
 
PRZEKĄSKI ZIMNE NA STOLE: 
 
Sałatka (100g/osoba) 
Sałatka amerykańska z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem, ananasem, pomidorami, czerwoną 
cebulką, przykryta puszystym majonezem z curry serwowana doda tkowo z prażonym sezamem i 
migdałami 
 
Carpaccio (30g/osoba) 
Z gruszką, serem pleśniowym i orzechem włoskim z podsuszaną szynką I rucolą 
Z buraka marynowanego w cytrusach z serem kozim, karmelizowanym orzechem włosk 
im i ziołami 
 
Finger food: (1 finger food/osoba) 
Bruschetta z pomidorem, czosnkiem i świeżą bazylią 
Koreczki z salami, ogórkiem konserwowym i serem 
Roladka z kaczką w sosie teryiaki, warzywami jullienne 
Melon zawinięty w podsuszaną szynkę na grillowanym toście 
Grillowane płatki bakłażana faszerowane serkiem ziołowym i konfiturą z czerwonej cebuli 

 
Serwis kawowy: Kawa, Herbata, Woda, Soki  

 
 

 
Dodatkowo polecamy: 
 
Wyborowa 0,5l-45zł 
Finlandia 0,5l-55zł 
 
Wina od 35zł/butelka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertę przygotował 
Paweł Lubański Tel: 516 056 057 

Oferta ważna do 31.12.2022 


