Willa Pod Basztą
Kazimierz Dolny
ul. Tyszkiewicza 26
24-120 Kazimierz Dolny
www.podbaszta.pl
www.pizzakazimierz.pl

Obiad dla grup zorganizowanych
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej restauracji.
Dla grup obiadowych mamy przygotowane menu dostosowane do wieku konsumentów.
Lokalizacja w centrum Kazimierza Dolnego, 50m od najbliższego parkingu dla autokarów
150m od przystani.
Dwie duże klimatyzowane sale, oraz przestrzenny taras.
W sumie możemy pomieść do 100 osób jednocześnie!
Obiady pyszne jak u mamy, a pizza najlepsza w Kazimierzu Dolnym.
Prosimy o potwierdzanie liczby osób na dzień przed przyjazdem.

Przykładowe zestawy:

Młodzież
6-16 lat
cena/os.

Dorośli
16-100 lat
cena/os.

1/2 pizzy os.

1/2 pizzy os.

PIZZA 32 cm.
Dwa składniki + ser
2 x sos.
sok
•

rosół

•

pierogi ( ruskie /mięso )

•

surówka

•

sok

18 zł

23 zł

18 zł

25 zł

 zupa pomidorowa
 udko z kurczaka ziemniaki surówka
 sok

26 zł

28 zł

26 zł

28 zł

 zupa ogórkowa
 pulpeciki z mięsa mielonego w sosie z
ziemniaczkami lub ryżem i surówką

26 zł

28 zł

 zupa pomidorowa
 pierś z kurczaka- ziemniaki
gotowane+surówka
 sok

28 zł

30 zł

 zupa ogórkowa
 nuggetsy z kurczaka + frytki surówka
 sok

26 zł

28 zł

 rosół domowy
 schabowy + frytki - surówka
 sok

30 zł

33 zł

 zupa pomidorowa
 kotlet mielony ziemniaki buraczki
 sok

28 zł

33 zł

30 zł

35 zł

 zupa jarzynowa
 placki ziemniaczane z mięsem +
surówka
 sok

 zupa cebulowa
 dewolaj z kurczaka - ziemniaki z
wody - surówka
sok

42 zł

 żurek
 schab z kurkami, ziemniaki
zapiekane, surówka
 sok

36 zł

 zupa cebulowa
 filet z dorsza - frytki - kiszona kapusta
 sok

33 zł

40 zł

42 zł

 krem pomidorowy
 pstrąg z pustelni frytki kiszona kapusta

42 zł

 sok
 krem borowikowy
 polędwiczki w sosie pieczeniowym +
ziemniaki z wody + buraczki
zapiekane

50 zł
48 zł

Cennik deserów- ciasto domowe:
 sernik
 szarlotka
Cena dla grup:
do 25 osób 9 zł/sztuka
powyżej 25 osób 8 zł/os

Promocja dla grup zestaw między 20 – 30 osób jedna porcja gratis,
zestawy powyżej 30-70 osób dwa obiady gratis.

Zapraszamy!
Kazimierz Dolny
ul. Tyszkiewicza 26
tel. 81 473 55 35
info@podbaszta.pl
www.podbaszta.pl

