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FORMULARZ IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWEJ AFREEKANA 

 
       Data złożenia formularza …………………… 

Mili Go ście! 

W celu przygotowania dla Pa ństwa specjalnej oferty na imprez ę okoliczno ściow ą w naszej 

restauracji AfreeKANA, bardzo prosimy o podanie kil ku niezb ędnych informacji, zawieraj ących 

Państwa preferencje dotycz ące menu oraz dane kontaktowe.  

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy .......................................... e-mail :............................................................................ 

Typ imprezy .............................................................................................................................................. 

Termin ...............................................  

Godziny w których Państwo będą gościć w restauracji od ................................... do .............................. 

Szacowana liczba Gości (łącznie) …………………….., w tym dzieci do lat 10 ........................................ 

 
Przykładowe propozycje potraw: 

Proszę przy wybranej przez siebie propozycji zaznaczyć „X” 

 

 

PRZYSTAWKI 

Pieczywo czosnkowe z serem  

Grzanki z łososiem zapiekane serem pleśniowym  

Śliwki z boczkiem zapiekane, podawane z chrzanem i żurawiną  

Ser cammemberte z żurawiną  

Caprese (ser mozarella i pomidor)  

Bruschetta z pomidorami, serem corregio i oliwą  

Szparagi zapiekane z bekonem na dressingu czosnkowym  

Carpaccio z pieczonych buraków z rukolą i serem typu Lazur  
 

 

ZUPY 

Borowikowa  

Cebulowa z grzankami i serem  

Pomidorowa z makaronem  

Krem grzybowy, podawany z groszkiem ptysiowym / grzankami  

Krem z brokułów, podawany z groszkiem ptysiowym / grissini  

Krem z pomidorów z grzankami  

Rosół z makaronem  

Barszcz czerwony z krokietem  

Ribollita z czerstwym pieczywem (włoska zupa warzywna)  

Toskańska z makaronem farfalle  
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MIĘSA 

Rolada wołowa w sosie pieczeniowym  

Rolada wieprzowa w sosie pieczeniowym  

Rolada wieprzowa z brokułem i czarną oliwką w sosie bazyliowym  

Karczek a’la AfreeKANA pieczony w plastrach z cebulą  

Karczek pieczony [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Karczek pieczony nadziewany czosnkiem [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

- w sosie z zielonego pieprzu  

- w sosie bazyliowym  
Rolada indycza ze szpinakiem  

[przy zamówieniu minimum 10 porcji] 
- w sosie serowym  

Rolada indycza z pieczarkami w sosie pieczarkowym [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

- borowikowym  

- winno-ziołowym  

- serowym  
Polędwiczka wieprzowa w sosie: 

- z zielonego pieprzu  

Filet z kurczaka a’la AfreeKANA w sosie kurkowym  

Filet z kurczaka z mozzarellą i pomidorami  

Rolada drobiowa z mieszanką serów i pomidorami  

Schab a’la AfreeKANA przeplatany bekonem  
 

NA SPECJALNE ŻYCZENIE 

 

Kotlet schabowy panierowany   

Kotlet de volaille  

Filet z kurczaka panierowany  

 

RYBY 

w sosie winno - porowym  

w sosie szpinakowym  Dorsz z pieca 

w sosie ziołowym  

w sosie winno - porowym  

w sosie szpinakowym  Łosoś z pieca 

w sosie ziołowym  
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DODATKI 

Kluski śląskie [przy zamówieniu minimum 10 porcji] (podawane bez sosu)  

Ziemniaki z wody  

Ziemniaki opiekane  

Ziemniaki odsmażane z boczkiem i cebulką  

Frytki   

Frytki belgijskie (grube)  

Dufinki i szyszki  

Ryż ziołowy  

Ryż curry  

Kasza bulgur  
 

 

SURÓWKI DO DAŃ 

Z marchwi  

Z selera  

Z pora  

Z kapusty pekińskiej  

Z białej kapusty  

Z czerwonej kapusty na ciepło  

Z czerwonej kapusty na zimno  

Kapusta zasmażana  

Buraczki  
 

ZIMNA PŁYTA 

Półmisek wędlin (3 rodzaje)  

Deska serów (3 rodzaje)  

Sałatka warzywna tradycyjna z majonezem  

Sałatka z burakami, kurczakiem i granatem  

Sałatka Grecka (sałata, ser feta, warzywa, sos vinegrette)  

Sałatka Nicejska (sałata, warzywa, tuńczyk, sos jogurtowy  

Sałatka Polo (sałata, warzywa, kurczak, sos słodko-kwaśny)  

Sałatki na bazie ryżu, z warzywami i kurczakiem  

Galaretka drobiowa  

Śledź w śmietanie  

Śledź w oleju  

Śledź w zalewie octowej   

Jajka w majonezie  

Miseczki konserwowe (ogórki, grzybki, itp.)  

Śliwki zapiekane w boczku  
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Warzywa sezonowe świeże (pomidor, ogórek, papryka, itp.)  

Owoce sezonowe na stół  

Chleb i pasztet naszego wypieku podawany z żurawiną i chrzanem  

Pieczywo i masło  
 

 

DANIA GORĄCE 

Bogracz podawany z pieczywem [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Strogonow podawany z pieczywem [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Barszcz z krokietem [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Potrawka z kurczaka z pieczywem [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  
 

DESERY 

Lody mieszane (różne smaki) podawane z owocami i bitą śmietaną  

Lody mieszane bez dodatków  

Szarlotka z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną  

Mus malinowy z lodami waniliowymi i bitą śmietaną  

Mus jogurtowy [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Panna Cotta [przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Mus z białej czekolady z czarną porzeczką[przy zamówieniu minimum 10 porcji]  

Deser tropikalny (lody kokosowe, ananas, kiwi, bita śmietana)  
 

NAPOJE 

Kawa czarna lub biała  

Herbata  

Soki owocowe (2 rodzaje)  

Woda mineralna (gazowana i niegazowana)  

 

NAPOJE NA ŻYCZENIE 

Pepsi  200ml  

Lipton Ice Tea brzoskwinia  200ml  

Lepton Ice Tea cytryna 200 ml  

Sok jabłkowy Toma 200 ml  

Sok pomarańczowy Toma 200 ml  

Mirinda  200 ml  

7 up 200 ml  

Woda górska gazowana 300 ml  

Woda górska niegazowana 300 ml  

Nektar z czarnej porzeczki Toma 1l  

Sok pomarańczowy Toma 1l  
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Szczególne życzenia, które postaramy si ę spełni ć w miar ę naszych mo żliwo ści: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Serdecznie dzi ękujemy.  

Oferta zostanie przygotowana i przesłana do Pa ństwa w ci ągu 48 godzin. 

Całkowity dochód z przyjęcia przekazujemy na cele dobroczynne. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych  
w formularzu dla potrzeb organizacji imprezy okolicznościowej  
w myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity   
/Dz. U. 2016  poz. 922/ 
Przesłanie formularza drogą elektroniczną stanowi wyrażenie zgody na 
przedstawienie wyżej podanych danych osobowych. 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                                         Czytelny podpis 
 


