
Restauracja Marina Gorzów 

Wanda Kordacz 
Kom.602-435-450 

Anna Kordacz 
Kom.604-348-205 

e-mail: restauracja@marinagorzow.pl 

 Przyjęcie plenerowe  

Zestaw I 
Grill: 

Kiełbaski śląskie 

Filety drobiowe  

Karkówka  
 

Dodatki: 

Pieczywo jasne ciemne,  

musztarda, ketchup 

 

 Cena za osobę 55 zł  

 
Zestaw II 

Grill: 

Kiełbaski śląskie 

Kaszanka w sreberku  z cebulką 

Karkówka 

Pałki z kurczaka 

 
Dodatki: 

Surówka z białej kapusty 

Ogórki kwaszone 

Pieczywo jasne ciemne,  

musztarda, ketchup 

Cena za osobę 65 zł 
 

Zestaw III 
 

Zupa Gulaszowa 

Grill: 

Kiełbaski śląskie 

Kaszanka w sreberku  z cebulką 

Karkówka 

Fitet z piersi z kurczaka 



Dodatki: 

Surówka z białej kapusty, 

Surówka z czerwonej kapusty 

Pieczywo jasne ciemne, 

 dipy  

Cena za osobę 75 zł 

propozycja IV 

Zupy (jeden rodzaj do wyboru):  

 

Grochówka 

Żurek staropolski 

Zupa gulaszowa 

 

 Grill:  

Kiełbaski śląskie  

Karkówka  

Kaszanka w sreberku 

Ziemniaki pieczone w złotku z masełkiem i ziołami  

 

Surówka z białej kapusty  

 

Zimne przekąski 

Smalec swojski 

Ogórki kwaszone 

 

Dodatki: 

Pieczywo jasne ciemne, musztarda, ketchup 

 

Napoje zimne: 

1l soku lub wody na osobę w cenie  

 

Cena zestawu to 95 zł/os. 

propozycja V 

Zupy (jeden rodzaj do wyboru): 

Grochówka 

Żurek staropolski 

Zupa gulaszowa 

 



 

 Grill:  ( po 1 p na osobę) 

Kiełbaski śląskie  

Karkówka  

Pieczone pałki z kurczaka  

Ziemniaki pieczone w złotku z masełkiem i ziołami  

Młoda kapusta zasmażana  

Surówka z białej kapusty  

 

Zimne przekąski 

Smalec swojski 

Ogórki małosolne 

Sałatka grecka 

Dodatki: 

Pieczywo jasne ciemne, musztarda, ketchup  
 

Napoje gorące: 

Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 
                                                             

 

Napoje zimne: 

1l soku lub wody na osobę w cenie dodatkowe 

 

Cena zestawu to 115 zł/os. 

 

propozycja VI 

 

Zupy (należy wybrać 1 rodzaj) ( po 1 p na osobę) 

Żurek staropolski  

Gulaszowa  

Grochówka  

 



DANIA NA CIEPŁO ( po 1 p na osobę) 

Młoda kapusta zasmażana z kiełbaską  

Golonka w piwie z ziemniaczkami  

Ryż z warzywami i kurczakiem  

Grill ( po 1 p na osobę) 

Kiełbaski śląskie  

Karkówka  

Pieczone pałki z kurczaka  

Ziemniaki pieczone w złotku z masełkiem i ziołami  

Surówka z białej kapusty  

 

Zimne przekąski ( po 1 p każdej przystawki na osobę) 

Smalec swojski  

Ogórki małosolne 

Patery mięs zimnych ( schab ze śliwką, galantyna z kurczaka, karkówka 

pieczona faszerowana/schab faszerowany)  

Pieczarki faszerowane  

Ryba po grecku  

Sałatka grecka 

Sałatka amerykańska z kurczakiem i sosem czosnkowym  

Dodatki:  

Pieczywo jasne ciemne, musztarda, ketchup  

Napoje gorące:  

Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu  



Ciasto drożdżowe z owocami  2szt os. 

Napoje zimne:  

Napoje zimne 0,5l/os. soku, 0,5l/os.  woda z cytryną i miętą w cenie. 

Cena zestawu to 165 zł/os. 

 

Dania  wegetariańskie ( do wyboru - możliwość zastąpienia 

wybranych dań w menu głównym) 

                1.Grilowany bakłażan przekładany salsą  pomidorową i mozzarelą. 

                2.Łódeczka z cukini nadziewana ryżem i warzywami. 

              3. Pierożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem 

4. Zapiekany ser camembern   z sosem żurawinowym 

Na Życzenie klienta ZAPEWNIAMY: 

Ławostoły  

Namioty 

Zaplecze socjalne  

ochronę 

 

 



 

Atrakcje dodatkowe: 

Muzyka mechaniczna DJ , konkursy i zabawy (integracyjne) z nagrodami  

Fotobudka  

Barmani serwowanie drinków z alkoholami 

 

 

Dodatkowo płatne: 

Beczka piwa Lubuskie , Żywiec, Tyskie  

 

 

 

 

 

 

Atrakcje obiektu Marina Gorzów 

• wynajęcie katamaranu - 100 zł/h 

 

 



• wynajęcie kortów tenisowych – 25 zł/h 

 



• plac zabaw - dostęp bezpłatny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• dwie trampoliny dla dzieci- dostęp bez-

płatny  

 

 

 

 
 



Dla Dzieci 

• Wynajęcie zamków dmuchanych dla 

dzieci- cena ustalana indywidualnie 

 

• Malowanie Twarzy  

 

 

• Wata cukrowa dla dzieci 
 

 

 

 

 

•  



• Boisko plażowe do piłki siatkowej- do-

stęp bezpłatny 

 

 

• Boisko do piłki nożnej –  

dostęp bezpłatny 

 



Dodatkowe atrakcje kulinarne 

  

Przygotowane w kuchni polowej: 

• Grochówka 

• Bigos  

 
 

Grill: 
Kiełbaski śląskie 

Zawijane w złotku kaszanki z cebulką 

Karkówka 

 
• Piwo Lane - cena do ustalenia (za beczki lub do kupna na pokale 0,3l i 

0,5 l) 

 


