
w sercu Rezerwatu przyrody "Parkowe" w Złotym Potoku 

OFERTA WIELKANOCNA



Restauracja i Dom Gościnny Z loty Jen  
, 

w sercu Rezerwatu przyrody "Parkowe" w Złotym Potoku 

powstają z wykorzystaniem lokalnych 

w rejonie Złotego Potoku. 

Organizujemy imprezy firmowe 

Parkowe, tworzone przez pasjonatów

Daj się uwieść leśnym, dzikim smakom

Przygotowywane posiłki są nie tylko

Złoty Jeleń Restauracja i Dom Gościnny

to unikatowe miejsce znajdujące się

w samym sercu Rezerwatu Przyrody 

okolicznych terenów. 

Wyjątkowe dania, które serwujemy, 

i świeżych produktów, dostępnych 

Naszą specjalnością są dania z dziczyzny.

i okolicznościowe.

smaczne ale i zdrowe.

i odpocznij w miejscu, które natura

przenika.



Wielkanoc 2022 r                                             850 zł/os
3 noclegi w Domu Gościnnym w sercu Rezerwatu przyrody "Parkowe" 

(16-19.04.2022)

Menu:

Sobota - 16 kwietnia

Obiadokolacja:

Niedziela - 17 kwietnia

    Aromatyczny krem z pomidorów z nutą bazyliowego pesto.

    Tradycyjny barszcz biały, koszyczek wielkanocny, pisanki, deska wędlin 

    z dziczyzną, deska serów, pasztet z dziczyzny, sałatka jarzynowa, jajka faszerowane,

   Pierś z kurczaka z musem orzechowo - grzybowym, podana z frytkami drwala

    i surówką.

    pomidor, ogórek, pieczywo, masło, kawa, herbata, soki.  

Uroczysty obiad:

    Rosół z makaronem, marchewką i natką pietruszki.

Uroczyste śniadanie w formie bufetu:

     śląskimi.

     Ciasto (keks, sernik, mazurek)

    Rolada śląska w sosie pieczeniowym, podana na modrej kapuście i kluskami

Uroczysta kolacja w formie bufetu:

    Kawa, herbata.

    Dziki pasztet z musem żurawinowym, podany na grzance, jaja w sosie tatarskim,

     jajka faszerowane pieczarką, sałatka jarzynowa, jajka faszerowane tuńczykiem.



Śniadanie w formie bufetu:

    Kawa, herbata.

Rezerwacja wiąże się z wpłatą 50% wartości pobytu. 

Kolacja w formie bufetu:

    Zupa rybna z delikatnymi pulpecikami

Obiad:

    Patee z pstrąga, sałatka grecka, deska wędlin, deska serów, ogórek, pomidor,

Wtorek - 19 kwietnia

    Jajecznica, twarożek, frankfurterki z dzika, deska wędlin, deska serów, ogórek,

Oferujemy: bezpłatny parking, internet WiFi na terenie całego obiektu, 

    Jajecznica, frankfurterki z dzika, deska wędlin, deska serów, ogórek, pomidor,                

     Ciasto (keks, sernik, mazurek)

Poniedziałek - 18 kwietnia

    dżemy, mleko, płatki, pieczywo, masło, kawa, herbata, soki.

    Tradycyjny kotlet schabowy, podany z ziemniakami i mizerią

     pieczywo, masło, kawa herbata, soki.

Śniadanie w formie bufetu:

    pomidor, dżemy, mleko, płatki, pieczywo, masło, kawa, herbata, soki.

noclegi w pokojach 1, 2, 3 i 4- osobowych, wyposażonych w łazienki 

tel. 728 477 449

W przypadku dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.



 sprzedaz@zlotyjelen.pl728 477 449 Sylwia
www.zlotyjelen.pl / facebook / instagram

Wyjkowa snia az im
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