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Restauracja Marina Gorzów 
Anna 604-348-205 Wanda 602-435-450 
e-mail: restauracja@marinagorzow.pl 

 

Oferta plenerowa 2021 
Zestaw I 

 

Grill: 
Kiełbaski śląskie 
Filety drobiowe  

Karkówka  
 

Dodatki: 
Pieczywo jasne ciemne,  

musztarda, ketchup 
 

Napoje gorące: 
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 
 Cena za osobę 65 zł  

 
Zestaw II 

 

Grill: 
Kiełbaski śląskie 

Żeberka 
Karkówka 

Pałki z kurczaka 
 

Dodatki: 
Ogórki własnego wyrobu 
Pieczywo jasne ciemne,  

musztarda, ketchup 
 

Napoje gorące: 
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 

Cena za osobę 80 zł 
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Zestaw III 
 

Zupa 
Zupa Gulaszowa 

 
Grill: 

Kiełbaski śląskie 
Żeberka 

Karkówka 
Filet z piersi z kurczaka 

 
Dodatki: 

Surówka z białej kapusty, 
Pieczywo jasne ciemne, 

 dipy  
 

Napoje gorące: 
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 

Cena za osobę 95 zł 

propozycja IV 

 

Zupy (jeden rodzaj do wyboru):  
Grochówka 

Żurek staropolski 
Zupa gulaszowa 

 
 Grill:  

Kiełbaski śląskie  
Karkówka  
Żeberka 

Ziemniaki pieczone w złotku z masełkiem i ziołami  
Surówka z białej kapusty  

 
Zimne przekąski 
Smalec swojski 

Ogórki kwaszone 
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Dodatki: 

Pieczywo jasne ciemne, musztarda, ketchup 
 

Napoje gorące: 
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 
Cena zestawu to 105 zł/os. 

propozycja V 
 

Zupy (jeden rodzaj do wyboru): 
Grochówka 

Żurek staropolski 
Zupa gulaszowa 

 
Grill:   

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 

 
 

Cena zestawu to 125 zł/os. 
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propozycja VI 
 

Zupy (należy wybrać 1 rodzaj)  
Żurek staropolski  

Gulaszowa  
Grochówka 

 

DANIA NA CIEPŁO  
Młoda kapusta zasmażana z kiełbaską  

Golonka w piwie z ziemniaczkami  
 

Grill  
Kiełbaski śląskie  

Karkówka  
Pieczone pałki z kurczaka  

Ziemniaki pieczone w złotku z masełkiem i ziołami  
Surówka z białej kapusty  

 

Zimne przekąski  
Smalec swojski  

Ogórki małosolne 

Pieczarki faszerowane  
Sałatka grecka 

Sałatka amerykańska z kurczakiem i sosem czosnkowym  
 

Dodatki:  
Pieczywo jasne ciemne, musztarda, ketchup  

Napoje gorące:  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu  

 

Cena zestawu to 170 zł/os. 
 

 

 

 



Strona 5 z 5 
 

Dania  wegetariańskie  
 

Grillowany bakłażan przekładany salsą  pomidorową i mozzarellą 

Łódeczka z cukinii nadziewana ryżem i warzywami 

Pierożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem 

Zapiekany ser camembert   z sosem żurawinowym 

 

28 zł/porcja 
 

Na życzenie zapewniamy 

 Ławostoły  
 Namioty 

 Zaplecze socjalne   
 Ochronę  

 
Atrakcje dodatkowe: 

 

 wynajęcie katamaranu 150 zł/h 

 korty tenisowe 30 zł/h  

 Boisko plażowe do piłki siatkowej- dostęp bezpłatny 

 Boisko do piłki nożnej – dostęp bezpłatny 

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

 Fotobudka  
 

Dodatkowo w ofercie 

Beczka piwa Lubuskie , Żywiec, Tyskie  

Dodatkowe atrakcje kulinarne 

Przygotowane w kuchni polowej 

Grochówka 

Bigos  

Golonka z kapustą zasmażaną 


