
ZUPA NA START Rosół na wielu mięsach z makaronem lub Krem z kurek i batata
do wyboru podczas serwisu (60/60%)

DANIA GŁÓWNE DO WYBORU PODCZAS 
ZAMAWIANIA IMPREZY

Tradycyjny kotlet schabowy z cebulką / ziemniaczki / surówka

Nuggetsy z kurczaka w płatkach / ziemniaczki / marchewka

Kurczak w cieście francuskim w sosie paprykowym / ziemniaczki / surówka

Burger z buraka z sałatą i dresingiem

KOLEJNE DANIE Zestaw pizzy margerita, capricciosa, hawajska serwowana w ilości ½ na osobę

PRZYSTAWKI

Wrap rolls z szynką i warzywami

Nuggetsy z kurczaka w sezamie i płatkach z sosem czosnkowym

Tartinki

Sałatka grecka

SŁODKOŚCI 4 rodzaje babeczek wypiekanych na miejscu

NAPOJE Pepsi / 7up / Mirinda / sok jabłkowy / sok pomarańczowy – bez limitu

ALKOHOL

Restauracja La Melisa nie serwuje alkoholi podczas imprezy 18-nastkowych, 
ze względu na ograniczoną możliwość weryfikacji pełnoletności wszystkich 
Gości - istnieje możliwość serwowania własnego alkoholu przez organizatora
na jego odpowiedzialność. Alkohol w takim przypadku może być wniesiony 
przez organizatora bezpośrednio na salę w dniu imprezy.

Propozycja organizacji 18-nastych urodzin w La Melisa

Cena przy minimalnej liczbie 20 osób 119 zł/ osobę. 

Czas trwania imprezy maksymalnie do 2.00.

Oferta dla imprez zamawianych po 15.10.2019



ZUPA NA START Rosół na wielu mięsach z makaronem lub Krem z kurek i batata
do wyboru podczas serwisu (60/60%)

DANIA GŁÓWNE DO WYBORU PODCZAS 
ZAMAWIANIA IMPREZY

Tradycyjny kotlet schabowy z cebulką / ziemniaczki / surówka

Nuggetsy z kurczaka w płatkach / ziemniaczki / marchewka

Kurczak w cieście francuskim w sosie paprykowym / ziemniaczki / surówka

Tagliatelle a’la trapanese z karczochami, rukolą, żółtkiem i parmezanem

KOLEJNE DANIE Zestaw pizzy margerita, capricciosa, hawajska serwowana w ilości ½ na osobę

PRZYSTAWKI

Sałatka meksykańska

Nachosy zapiekane na ostro

Skrzydełka BBQ

Roladki z ciasta francuskiego z łososiem i oliwkami

Mini burgery

Sałatka z gruszką,fetą i szynką

SŁODKOŚCI Domowe ciasta

NAPOJE Pepsi / 7up / Mirinda / sok jabłkowy / sok pomarańczowy – bez limitu

ALKOHOL

Restauracja La Melisa nie serwuje alkoholi podczas imprezy 18-nastkowych, 
ze względu na ograniczoną możliwość weryfikacji pełnoletności wszystkich 
Gości - istnieje możliwość serwowania własnego alkoholu przez organizatora
na jego odpowiedzialność. Alkohol w takim przypadku może być wniesiony 
przez organizatora bezpośrednio na salę w dniu imprezy.

Propozycja organizacji 18-nastych urodzin w La Melisa

Cena przy minimalnej liczbie 20 osób 135 zł / osobę. 

Czas trwania imprezy maksymalnie do 2.00.

Oferta dla imprez zamawianych po 15.10.2019


