
Menu świąteczne dla firm 
Restauracja Cyprus 

Grodzisk Mazowiecki 



PAKIET S 
65 zł/ os. 
 

 

Ryba po grecku (3 porcje) 

Roladki z łososia (3 sztuki) 

Schab po warszawsku (3 kawałki) 

Sałatka staropolska jarzynowa (porcja 100g) 

Świąteczna kutia (1 porcja) 

Dodatki: pieczywo, masło  

Ciasta (po 1 porcji każdego rodzaju) 

Sernik/szarlotka/makowiec   

Kompot z suszu (250ml/os.) 



PAKIET M 
85 zł/ os. 
 

Filet z łososia w galarecie (3 porcje)  

Karp po żydowsku (3 porcje) 

Ryba po grecku (3 porcje)  

Pasztet z indyka z żurawiną (3 porcje) 

Śledzie w śmietanie/ze śliwką/ cebulką 

 (3 rodzaje /3 porcje) 

Sałatka staropolska jarzynowa (porcja 100g) 

Sałatka z burakiem, fetą i rukolą (porcja 50 g) 

Świąteczna kutia (1 porcja) 

Dodatki: pieczywo, masło  

Ciasta (po 1 porcji każdego rodzaju) 

Sernik/szarlotka/makowiec   

Kompot z suszu (250ml/os.) 



PAKIET L 
110 zł/ os. 
Karp w galarecie (3 porcje)   

Ryba po grecku (3 porcje)   

Pasztet z indyka z żurawiną (3 porcje) 

Roladki z szynki szwarcwaldzkiej z jajkiem i rukolą (3 porcje) 

Roladki z łososia z białym serkiem (3 porcje) 

Roladki z cukinii z musem serowym (3 porcje) 

Jaja faszerowane (3 rodzaje/ 3 porcje) 

Śledzie w śmietanie/ze śliwką/ cebulką (3 rodzaje/ 3 porcje) 

Sałatka staropolska jarzynowa (porcja 100g) 

Sałatka z pieczarek/ z pieczonym burakiem, fetą i rukolą 

(każda porcja 50 g) 

Świąteczna kutia (1 porcja) 

Dodatki: pieczywo, masło  

Ciasta (po 1 porcji każdego rodzaju) 

Sernik/szarlotka/makowiec   

Kompot z suszu (250ml/os.) 



INFORMACJE DODATKOWE 
• Jedzenie jest przygotowywane na jednorazowej zastawie bankietowej, transparentnej z 

uwzględnieniem jednorazowych sztućców. 

• Powyższy koszt zawiera koszt transportu na terenie Grodziska Mazowieckiego. 

• Powyższy koszt nie zawiera kosztów wypożyczenia porcelany konsumpcyjnej, sztućców 

oraz szkła. 

 

DODATKOWO PROPONUJEMY 
• Sok pomarańczowy /jabłkowy Tarczyn 2l  - 10 zł. 

• Coca-Cola/Fanta/Sprite 0,85l  - 8 zł. 

 

 



 

 

Zapraszamy do kontaktu 

Dorota Zawłocka 
Dział Sprzedaży Biznesowej 

Tel. 22  734 34 53 

Kom: 604 250 792 

Mail: sprzedaz@hotel-cyprus.pl 

Restauracja Cyprus 

Mazowiecka 121a 

05- 825 Książenice 

www.hotel-cyprus.pl/restauracja 
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