
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
(Załącznik nr 2 do umowy)

Propozycja menu 
1) Wigilia Rady Miasta – 20 grudnia 2019r , godz. 15:00, Trybunał 
Koronny:

Serwis kawowy- dostępny przez cały czas trwania wydarzenia

Napoje gorące

kawa świeżo parzona lub z ekspresu x

1.......................

2.......................

3.......................wybór herbat (min. 3 rodzaje)

dodatki: cukier, mleko, cytryna x

Napoje zimne

soki owocowe (3 rodzaje)

1...................................

2..................................

3.................................

kompot z suszu

woda mineralna 

(gazowana i niegazowana)
x

Dania gorące

barszcz wigilijny z uszkami*

karp*
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pierogi z kapustą i grzybami *

Przekąski zimne:

ryba faszerowana (2 rodzaje)*                                                                  
1..................................

2................................

pasztet (2 rodzaje)*
1................................

2................................

4 rodzaje ryb*                                                                  
1.................................

2................................

3...............................

4...............................

3 rodzaje śledzi *                                                                  
1................................

2................................

3................................

4 rodzaje sałatek*
1................................

2...............................

3...............................

4...............................

kulebiak*

kutia lub kluski z makiem  *
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sos tatarski, sos chrzanowy, ćwikła, 
żurawina

x

pieczywo 3 rodzaje                                                                  
1.........................

2..........................

3..........................

Desery:

strucla makowa*

piernik*

rogaliki nadziewane makiem*

sernik*

racuchy drożdżowe*
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2) Opłatek Kombatantów – styczeń 2020r

Serwis kawowy- dostępny przez cały czas trwania wydarzenia

Napoje gorące

kawa świeżo parzona lub z ekspresu x

                                                                   
1...............................

2...............................

3...............................wybór herbat (min. 3 rodzaje)

dodatki:cukier, mleko, cytryna x

Napoje zimne

soki owocowe (3 rodzaje)

                                                                   
1...................................

2..................................

3..................................

kompot z suszu

woda mineralna 
(gazowana i niegazowana) x

Dania gorące

barszcz wigilijny z uszkami*

karp*
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pierogi z kapustą i grzybami*

kapusta wigilijna*

Przekąski zimne:

2 rodzaje ryb*                                                                  
1.................................

2.................................

2 rodzaje sałatek* 1.................................

2.................................

2 rodzaje śledzi*                                                                  
1..................................

2.................................

pieczywo 3 rodzaje (dwa rodzaje chleba i 
bułki) 

                                                                 
1.........................

2..........................

3..........................

Desery:

strucla makowa*

racuchy drożdżowe*

........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

* należy podać opis  dania,  napoju,  deseru,  przekąsek,  w szczególności  należy wskazać
nazwę potrawy, z wyszczególnieniem głównych składników ze wskazaniem wykorzystania
różnych technik i różnego rodzaju obróbki wykorzystanych do przygotowania potraw.
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