RESTAURACJE, INNE PUNKTY GASTRONOMICZNE ORAZ OBIEKTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELARSKIE
NAZWA RESTAURACJI I ADRES

OFERTA

ZAMÓWIENIA

SIEDEM DRZEW
ul. Krótka 24
Biskupice Wlkp.

skrócona karta dań
AKTUALNE MENU:
www.facebook.com/siedemdrzew/
http://www.siedemdrzew.pl/

📞Zamówienia: +48 664 912 316

KOMODA CLUB
ul. Niecała 6a
Kalisz

jedzenie z odbiorem na miejscu, punkt odbioru zamówień na
zewnątrz z samochodu lub z opcją dowozu do domu +
https://komodaresidence.pl/
https://www.facebook.com/komodaclub/

Zamówienia na stronach internetowych:
www.cateringmaestro.pl
www.facebook.com/komodaclub

„JANSOWO” Ośrodek Szkoleń i
Rekreacji
ul. E. Szczanieckiej 23
Kuślin

skrócona karta dań, możliwość zamówienia obiadu dnia (na wynos /
odbiór osobisty)
AKTUALNE MENU:
https://www.facebook.com/Jansowo
www.jansowo.pl

📞Zamówienia: +48 605 639 254

Menu - OFERTA: https://www.facebook.com/szefkuchnipawel/

📞Zamówienia:
+48 739 270 030
+48 605 978 120

RESTAURACJA "P JAK PYSZNIE"
ul. Sportowa 9
Kępno

Zupy regionalne: czernina wielkopolska, żurek, polewka
wielkopolska z pyrkami, rosół z kury z makaronem, barszcz
tradycyjny z uszkami, inne
Pierogi własnoręcznie lepione: z kaczką, z mięsem, z serem
wiejskim, z serem i truskawkami/ jagodami, ruskie, z kapusta i
📞Zamówienia:
SMAKOSZ BAR RESTAURACYJNY
grzybami.
+48 513 255 256
Bogdanowo 25
Dania obiadowe: m.in. zrazy zawijane po wielkopolsku z kluchami na
+48 509 283 007
Oborniki
parze, pieczeń z karkówki z szagówkami, golonki gotowane z
w godzinach od 12.00 do 17.00 codziennie kapustą, sznycel z jajkiem, kotlety, plyndze ziemniaczane oraz inne
również w niedzielę
(zależnie od dnia). Przetwory robione na miejscu m.in: kiełbasa
słoikowa, wątrobianka w słoikach, gulasz z łopatki, galart wieprzowy
wg. domowego przepisu, smalec z gęsi i wieprzowy ze skwarkami i
czosnkiem Kompoty z owoców - owoce pochodzą z przydomowego
sadu, soki z bzu czarnego, malin, kiszonego buraka, inne.

PAŁAC TŁOKINIA
ul. Kościelna 46
Tłokinia Kościelna

dania na wynos jak i na miejscu w restauracji
MENU :
https://www.palac-tlokinia.pl/restauracja-menu.html

catering świąteczny oferta dostępna pod adresem
https://folwarkwasowo.pl/wydarzenie/catering-swiateczny/

FOLWARK WĄSOWO
ul. Śniadeckich 23/2
Poznań

przetwory oferta dostępna pod adresem
https://folwarkwasowo.pl/produkty/#lista-produktow

GOŚCINIEC SUCHOLESKI
ul. Sucholeska 6
Suchy Las
RESTAURACJA GLAMOUR
ul. Rynkowa 92
Przeźmierowo

REZYDENCJA PAŁAC POPOWO
STARE
Pałacowa Spiżarnia
ul. Zakopiańska 211
Poznań
ARTUR PIOTROWSKI LIZAWKA
Bałtycka 79
61-055 Poznań

ul.

Restauracja Catering ADAMO
ul. Konopnickiej 30
62-050 Mosina

Zamówienia pod numerem
📞62 767 88 88
Odbiór : w zakresie klienta
Godziny otwarcia :
Pon - nieczynne
Wt-Pt 15:00-21:00
Sob 12:00-21:00
Ndz 12:00-20:00

Zamówienia można składać
e-mailowo: restauracja@folwarkwasowo.pl
imprezy@folwarkwasowo.pl
📞+48 789 221 896

Oferta dań na wynos lub z dowozem (menu tygodniowe, dania dnia
20 zł): https://tiny.pl/7gwql

📞 Zamówienia: +48 61 892 69 92

Dania na wynos:
https://www.glamourhouse.pl/restauracja/glamour
oraz https://www.glamourhouse.pl/restauracja/zamow-online

📞Zamówienia:
+48 61 814 15 35
+48 695 925 277
+48 721 294 202

Przetwory i obiady na wynos
OFERTA: http://www.palacowaspizarnia.pl/zamowienia_na_produkty_i_wyroby.php
oraz www.facebook.com/PALAC.WIELKOPOLSKA/

📞Zamówienia:
+48 503 922 151 +48 797 184 813

Oferta:
https://www.restauracjalizawka.com
https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolska-AmbasadaDziczyzny-Lizawka-105412314314369/
https://www.facebook.com/RestauracjaLizawka/

📞Zamówienia: + 48 575 104 183

Oferta:
www.restauracja-adamo.pl
na stronie znajduje się pełen dostęp aktualnego menu w restauracji
jak również oferty cateringowej, w ofercie dowóz wszystkich dań
dostępnych w menu

email: kontakt@restauracja-adamo.pl
📞zamówienia z dowozem:
+48 508100264
📞kontaktowy 618191766

