
Promocyjne Zestawy dla grup
55 zł / osoba

www.hotelgalicja.pl
Zupa ( 1 do wyboru):

➢ Rosół domowy z makaronem
➢ Zupa Pomidorowa z ryżem
➢ Zupa Jarzynowa z ziemniakami i koperkiem
➢ Zupa Minestrone
➢ Krem z warzyw z chipsem lub grzankami
➢ Kapuśniak
➢ Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą

Danie Główne ( 1 do wyboru):
➢ Tradycyjny kotlet schabowy, ziemianki pieczone w ziołach, sałatka z białej kapusty
➢ Pieczeń wieprzowa w sosie kminkowym, ziemniaki wedges, sałatka wiosenna
➢ Udko drobiowe w sosie BBQ, grillowane ziemniaki, sałatka Colesław
➢ Mintaj w chrupiącej panierce, kasza kuskus, surówka z kapusty kiszonej
➢ Kurczak po Góralsku z serem wędzony, ziemniaki z koperkiem, sałatka wiosenna
➢ Makaron penne z kurczakiem i warzywami w sosie śmietanowo- parmezanowym
➢ Polskie pierogi z twarogiem i ziemniakami ze skwarkami 
➢ Kotlet mielony z kopytkami i białą kapustą
➢ Gulasz wieprzowy, kasza, sałatka z białej kapusty
➢ Sztuka mięsa w sosie chrzanowym, ziemniaki puree, sałatka
➢ Bigos staropolski, ziemniaki z koperkiem

Napoje:

➢ Woda mineralna

Dodatkowo proponujemy:
Przystawka:

➢ Pasztet pieczony w aksamitnym sosie 
żurawinowo- pomarańczowym 15zł/os

➢ Mała sałatka A'la Cezar 18zł
➢ Śledź w śmietanie 15zł
➢ Placek warzywny z sosem 1szt 17zł 
➢ Pierożki z ciasta drożdżowego faszerowane

warzywami 2szt 15zł
➢ oscypek grillowany z żurawina16zł
➢ Quiche z warzywami 19zł

Deser: 15zł
➢ Szarlotka
➢ Mus czekoladowy
➢ Galaretka z owocami
➢ Ciasto ucierane z owocami
➢ Lody
➢ Crème brûlée 

Napoje gorące: Kawa lub Herbata 12zł

Oferta obowiązuje od 1.11.2022-30.08.2023
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Promotional Sets for groups 
PLN 55 / 13 Euro/ person

www.hotelgalicja.pl
Soup (your choice of 1):
     • Chicken noodle soup
     • Tomato soup with rice
     • Vegetable soup with potatoes and dill
     • Minestrone soup
     • Cream of white vegetables with a crisp
     • Old Polish soup with egg and sausage
     • Cabbage soup

Main Course (1 of your choice):
     • Traditional pork chop, potato dumplings baked in herbs, white cabbage salad
     • Roast pork in cumin sauce, potato wedges, spring salad
     • Chicken leg in BBQ sauce, grilled potatoes, Coleslaw salad
     • Pollock in crispy coating, couscous, sauerkraut salad
     • Highlander chicken with smoked cheese, potatoes with dill, spring salad
     • Penne pasta with chicken and vegetables in a creamy Parmesan cheese sauce
     • Polish dumplings with cottage cheese and potatoes with greaves
     • Minced cutlet with potato dumplings and white cabbage
     • Pork goulash, groats, white cabbage salad
     • Piece of meat in horseradish sauce, mashed potatoes, salad
     • Old Polish bigos, potatoes with dill
Drinks:
     • Mineral water

Additionally, we suggest:
Appetizer:
    •Pate baked in a velvet cranberry-orange sauce PLN 15
    • Small salad A'la Caesar 18 PLN
    • Herring in cream PLN 15
    • Vegetable pancake with sauce 1 piece 17 PLN
    • Dumplings made of yeast dough stuffed with 
vegetables 2 pcs PLN 15
    • grilled oscypek with cranberry PLN 16

    • Quiche with vegetables PLN 19
Dessert: PLN 15
     • Apple pie
     • Chocolate mousse
     • Jelly with fruit
     • Cake with mixed fruits
     • Ice-cream
     • Crème brûlée
      
Hot drinks: Coffee or Tea PLN 12
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