
     Formularz zamówienia – Oferta komunijna 160 zł/ os

Udzielamy 10% rabatu na bankiety organizowane od poniedziałku do czwartku 

Imię i nazwisko: Tel.:

Rodzaj imprezy: Email:

Muzyka: Godzina od…… do …… Data: Sala:

Dzieci do lat 5 bez nakrycia –
miejsce bezpłatne 

 

Dzieci do lat 3 osobne nakrycie, 
oprawa muzyczna/ fotograf – 
płatne 30%

Dzieci od lat 4 do 10 osobne 
nakrycie – płatne 50%

Osoby dorosłe osobne 
nakrycie – płatne 100%

Łączna ilość miejsc 
odpłatnych:

Zupy (1 do wyboru)

Rosół z makaronem Krem z selera i jabłka 

Dania gorące ( 4 do wyboru, 100% z każdego)

Antrykot z kurczaka Kotlet de volaille 

Potrawka z kurczaka/ biały sos/ ryż Roladka drobiowa/ sos z suszonych 
pomidorów

Kaczka pieczona/ czerwona kapusta  Sakiewka wieprzowa z pieczarkami

Polędwiczka wieprzowa/ sos 
pieczarkowy

Zrazy wołowe/ sos pieczeniowy

Pieczony sandacz/ sos serowo – 
porowy 

Stek z kalafiora/ sos  

Uwagi:

Dodatki

Cząstki opiekane Frytki 

Ziemniaki z wody Surówki 

Sos pieczeniowy Pieczywo/ masło 

Bufet kawowy (150g/ os. 3 rodzaje do wyboru)

Kawa, herbata, dodatki bufetowe 

Ciasto nr 1: Ciasto nr 2:

Ciasto nr 3: Owoce (1 na 10 osób)

Uwagi:



Przekąski zimne (7 do wyboru):

Dorsz po grecku Pstrąg wędzony 

Pstrąg w zalewie słodko - kwaśnej Galaretki drobiowe 

Kurczak w panierce panko / 
sos koperkowy

Polędwiczka/ ozorki sosie tatarskim 

Wędzonki z naszej wędzarni Mini burger (2 rodzaje)

Roladki z tortilli Sałatka grecka 

Sałatka jarzynowa z szynką Sałatka gyros 

Sałatka z grillowanym kurczakiem Sałatka z łososiem 

Kolacja (zupa do wyboru):

Barszcz czerwony z pasztecikiem Żurek z kiełbasą 

Nuggetsy z kurczaka Pierś z kaczki/ modra kapusta z żurawiną 

Kulki ziemniaczane 

Napoje:

Cola/ Fanta/ Sprite Soki Cappy 

Woda mineralna 

Słodki stół lub alkohol własny- opłata 8zł/ 
osoba jeden rodzaj alkoholu 
 12zł/ osoba nielimitowane rodzaje 

Alkohol cennik promocyjny restauracji 

Wino Wódka Wino: Wódka:

Piwo Whisky Piwo: Whisky:

Informacje dodatkowe:

Każdy z organizatorów zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym zaznacza, że ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za swoje dzieci oraz swoich gości.

Czas przyjęcia nie później niż do godziny 20;00. Każda dodatkowa godz. 
płatna 200zł, po upływie tej godziny. Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany w ramach 
obowiązującej ceny.

Rezerwacja terminu następuje poprzez wpłacenie zadatku o wartości 10% imprezy.

Dania oraz napoje (w tym alkoholowe) nie wymienione w menu podlegają dodatkowej opłacie. 
Opłata za chłodzenie i podanie napoi/ dań gości – opłata korkowa| 8 zł/ osoba jeden rodzaj 
alkoholu| 12 zł/ osoba- nielimitowana ilość rodzai alkoholu.

Wartość zamówienia:

Pozostała kwota do zapłaty:                                                          w terminie do dnia

                                      …………………………                                  ……………………………..
Podpis kelnera: Data i czytelny podpis Klienta składającego zamówienie:

Rezygnacja  przez  Klienta  w  okresie  do  14  dni  przed  dniem wykonania  usługi  upoważnia  do
wykorzystania przez Klienta 50% zadatku przy kolejnej umowie zrealizowanej 
w PGH Jaś Kowalski w okresie do jednego roku. W przypadku  zdarzeń losowych każda sytuacja
może podlegać indywidualnym uzgodnieniom. 



Klauzula informacyjna Rodo 
- administratorem Państwa danych osobowych jest PGH “Jaś Kowalski” Jarosław Rahn, ul. Zaułek
Drozdowy 3 , 77-100 Bytów , tel. 59 822 55 04 , mail: barbara@jaskowalski.com
-  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  umowy  -  świadczenia  usługi
gastronomicznej,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do
uzyskania  danych osobowych  na  podstawie  przepisów prawa  lub  osoby,  którym Administrator
powierzył przetwarzanie danych, uczestniczące w realizacji umowy.
- Państwa  dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy. 
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, macie Pani/Pan prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy, Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 w tym w formie profilowania
         

………………………………………..                                           …………………………………………
      data i podpis Klienta                                                         podpis osoby przyjmującej zamówienie


