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

 
Propozycje Obiadowe 2022* 

zestaw I 

Rosół drobiowo-wołowy  z domowym makaronem  

Kotlet schabowy panierowany 

Ziemniaki z koperkiem 

Zestaw surówek   

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 70,00 zł 
                                           
 

 zestaw II 

Krem pomidorowy 

Filet z kurczaka grillowany z warzywami 

Talarki ziemniaczane w ziołach prowansalskich 

Zestaw surówek   

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 75,00 zł 
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 zestaw III 

Krem z białych warzyw 

Strogonow wołowy  

kluseczki gnocchi 

Zestaw surówek  

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 85,00 zł 

                                          
zestaw IV 

Krem z ziemniaków  

Żeberka w sosie miodowo-rozmarynowym 

Pieczone ziemniaczki z przyprawą  

Zestaw surówek   

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 85,00zł 

 

zestaw V 

Krem z pora  

Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 

Puree ziemniaczane   

Zestaw surówek   

Puchar lodowy 
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 bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 105,00zł 

 
zestaw VI 

Zupa Minestrone 

Roladki drobiowe (mozzarella,pomidory suszone pesto , oliwki capary)  

podane z gnocchi (kluseczki) z ziołami 

sałatka wiosenną 

  Ciasto czekoladowe z wiśniami  

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 110 ,00zł 

 
 zestaw VII 

Krem z cukinią z delikatna nutka białej czekolady 

Łosoś w sosie pomarańczowym podany z białym i dzikim ryżem z groszkiem cukrowym 

Domowa szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi 

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 110 ,00zł 
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zestaw VIII 

Krem z borowików 

Pierś z kaczki z karmelizowanymi marchewkami podane z gnocchi (kluseczki) z ziołami 

Domowa szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi 

 

bufet napojów gorących  
Kawa, herbata różne rodzaje w cenie menu bez limitu 

 

napoje zimne rozliczane są według zużycia 

 

cena za osobę 115,00zł 

 
 

Napoje zimne: 
Rozliczane są wg zużycia 12 zł/1l napojów gazowanych 10 zł/1l soku, 6 zł/1l wody 

 
*Drodzy Goście uprzejmie informujemy, iż w naszym lokalu należy zakupić wszelkie napoje, 
 i alkohole. Propozycje obiadowe realizowane są przy zamówieniach od 15 osób dorosłych.   
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