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OFERTA
PRZYJĘĆ
DOBRONIANKA
przyjęć dla dzieci

DOBRONIANKA
Dobronianka
do
wielohektarowy
ośrodek
wypoczynkowo
rekreacyjny w bliskiej odległości od
Łodzi,
położony
przy
węźle
komunikacyjnym S14. W naszym
obiekcie oprócz dużego mini-zoo
goście mogą zrelaksować się na
piaszczystej plaży lub trawiastym
nabrzeżu,
wypożyczyć
rowerki
wodne, napić się egzotycznych
drinków w naszym beach barze.
Dostępny
jest
również
punkt
gastronomicznygdzie
zjemy
głównie dania z grilla. A dla małych
milusińskich mamy również coś
słodkiego... lody rzemieślnicze, gofry i
rurki z bitą śmietaną itp. A swoją
energie spożytkują na kolorowym
placu zabaw.

JEDYNE
TAKIE
MIEJSCE
Bliskość natury, dzika przyroda, spokój i relaks w gronie najbliższych. To coś,
czego szuka wielu z Nas. Dobronianka oferuje to wszystko i wiele więcej.
Dogodne położenie, liczne atrakcje, miły i uczynny personel – to wszystko
sprawia, że w Dobroniance odpoczniesz i zrelaksujesz się z przyjaciół i bliskimi. A
Twoje przyjęcie będzie jedyne w swoim rodzaju.

WYNAJEM ALTANY
STRZECHA

W centralnej części rekreacyjnej położona jest tradycyjna drewniana altana o
kształcie koła o promieniu ok 6 m, co daje powierzchnię ok 30 mkw. Zmieści się
pod nią ok 20-25 osób podczas imprezy zasiadanej. Altana dodatkowo
wyposażona jest w transparentne ściany, które uchronią od wiatru a także
klimatyczne oświetlenie. Tuż obok altany znajduje się drewniany pomost oraz
miejsce do grillowania/ogniska. Docelowe wykorzystanie altany może być na
małe i kameralne przyjęcia z dodatkową opcją wydzielenia przestrzeni
indywidualnej.

CENA
W TYGODNIU

40 ZŁ/OS.

W WEEKEND

55 ZŁ/OS.

PON-PIĄTEK

SOB.-NIEDZ.

w ramach wynajmu jest wstęp /w godzinach pracy obiektu- no limit/ dla Gości na

Dobroniankę oraz wynajem altany na 2 h, każda kolejna godzina: w tygodniu 150
zł/weekend 250 zł , minimum 10 os; Po godzinach pracy obiektu 250zł/h

WYNAJEM

ALTAN NA WODZIE

Do wyboru mamy 8 drewnianych altan, 4 z nich wyposażone są w ławki oraz
stoliki gdzie pomieści się do 10 os., a także kolejne gdzie dodatkowo
wyposażone są w hamak czy huśtawkę sprzyjające relaksowi Przestrzenie
udekorowane w klimacie boho z nastrojowym girlandowym oświetleniem są
idealnym fundamentem do Twoich dekoracji.
Idealnie na przyjęcia z okazji urodzin, panieńskie czy spotkania integracyjne.

CENA
W TYGODNIU

40 ZŁ/OS.

W WEEKEND

55 ZŁ/OS.

PON-PIĄTEK

SOB.-NIEDZ.

w ramach wynajmu jest wstęp dla Gości na Dobroniankę oraz wynajem altany na 2 h,

każda kolejna godzina: w tygodniu 100 zł/200 zł weekend, minimum 10 os;: po godzinach
pracy obiektu 250zł/h

OPCJE DODATKOWE

Oprowadzanie po zoo z przewodnikiem ok 1h - 15zł/os.
Strefa dmuchańców- 20 zł/ 60 min, min. 10 os
Rowerki wodne- 20 zł/ 30 min
Bania- 150 zł- 2h
sauna- 150 zł/2 h
nagłośnienie- głośnik 100 zł/ event
Parasol grzewczy- 180 zł
Piana party- od 600 zł/1h
ognisko 250 zł/2 h, każdy kolejny worek drewna 150 zł
Spacer z alpakami 200 zł/30 min.- grupa 10 os.
sesja zdjęciowa z naszym fotografem- 350 zł/w tym są bilety max 5 os/
sesja z fotografem własnym- 250 zł /w tym są bilety max 5 os/

CATERING
Wiemy

że

oczekiwania

gości

są

różne, jak i imprezy i budżety, dlatego

w zależności od klienta i potrzeb
macie kilka opcji do wyboru.

Przy podpisaniu umowy wybierana
jest opcja z deklaracją osób.

GRILL

CENA OD 20 ZŁ/OS.

Kiełbaska/kaszanka
Serki grillowane

pieczywo + dodatki

Sztućce jednorazowe

FINGER FOOD CENA 75 ZŁ/OS.

by Kolumna Park Restauracja

mini kanapki z serem/ dojrzewającą wędliną/ wędzonym łososiem 3szt/os
Tortilla z orientalnym kurczakiem rukolą i warzywami

Mini burgery z pomidorem i piklowanym ogórkiem i sałatą lodową
Nuggetsy z kurczaka z sosem czosnkowym

Krokiet pulled pork z jalapeno i kolendrą z musem śliwkowym

Propozycja słodka CENA 45 ZŁ/OS.
Sałatka owocowa

Mus czekoladowy ze smażonymi bananami i sosem śliwkowym

Nasiona chia z mlekiem kokosowym i musem z mango i bananów
Mini babeczki z kremem i owocami

NAPOJE GORĄCE

CENA OD 12 ZŁ/OS.

herbaty czarna/owocowa/zielona/mięta
kawa parzona/rozpuszczalna
cukier biały/brązowy,
cytryna

naczynia jednorazowe

CATERING

PARTY BOX
Box dla max. 8-10 os.

CENA OD 350 ZŁ./ BOX

KIDS BOX

Kolorowe kanapeczki : 20 szt

Paluchy - kabanos ciasto francuskie

Koreczki pomidorki z mozarella na ogórku: 15szt
Francuskie a'la pizza do odrywania z sosem
Kolorowe roladki: 30szt

Mini burgery lub hot-dogi

w cieście drożdżowym : 10szt

Ciasto marchewkowe

VEGE BOX

Dwa rodzaje sałatek - kuskus z warzywami (16szt.)
vege majonez, sałatka z burakiem i vege fetą
Kanapeczki 3 rodzaje – vege pasztet,
vege smalczyk, pasta z prażonego
słonecznika i pomidorów (20 szt.)
Roladki z tortilli 2 rodzaje (20 szt.)
Hummus z warzywami

Tapenada z selerem do chrupania

Dwa rodzaje sera vege (paprykowy, z pieprzem)
plus krakersy i krążki z pumpernikla

CATERING

PARTY BOX
Box dla max. 8-10 os.

CENA OD 350 ZŁ./ BOX

STANDARD

Kanapeczki (20 szt.)

Roladki z tortilli (30 szt.)

Roladki z cukinii (15 szt.)
Hummus z warzywami

Sałatki w kubeczkach (16 szt.)

Pieczone podawane na zimno (24 szt.)
Paluchy z oliwkami

KETO BOX

Dwa rodzaje sałatki - caprese, mix sałat (16 szt.)
Kieszonki ogórkowe z pastą z tuńczyka (16 szt.)
„Kanapeczki” z ogórka z łososiem i sosem
majonezowym (16 szt.)

Chipsy z salami z sosem z kurczaka
Babeczki z kurczakiem ( 16 szt.)
Kanapki mięsne ( 10 szt.)

Roladki z awokado w boczku

Tapenada z selerem do chrupania

CATERING

PARTY SŁODKI
Box dla max. 8-10 os.

CENA OD 350 ZŁ./ BOX

BOX I

1. Owoce w czekoladzie nadziane na patyczki (banan, jabłko, truskawka) 8 szt.
2. Kruche rogaliki z marmoladą owocową i kolorowym lukrem 10 szt.

3. Cake pops czyli kuleczki z ciasta nadziane na patyczki, oblane czekoladą i
obsypane

kolorową posypką 10 szt.

4. Muffiny czekoladowe z kremem czekoladowym udekorowane owocami 8 szt.
5. Mini deser szarlotka w pucharku 8 szt.

BOX II

1. Mini deser tiramisu 8 szt.

2. Mini deser banoffee z bananami, kajmakiem i bitą śmietaną 8 szt.
3. Serniczek na ciasteczkowym spodzie z malinami 8 szt.
4. Muffiny waniliowe z kremem z białej czekolady 8 szt.
5. Panna cotta z musem z marakui 8 szt.

Box III

1. Mini deser cytrynowy z lemon curd 8 szt.

2. Mini deser z kremem kajmakowym, dżemem porzeczkowym i kruszonymi
herbatnikami 8 szt.

3. Tartaletki z kremem waniliowym i owocami 8 szt.
4. Muffiny czekoladowe z kremem kawowym 8 szt.
5. Mus truskawkowy z bitą śmietaną 8 szt.

CATERING
by Silver Catering

PARTY I
Przekąski:

CENA 95 ZŁ/OS. */**

▫ mini burger wołowy z pomidorem, sałatą i sosem tatarskim
▫ tarta warzywna z łososiem
▫ mini burrito z szarpaną wieprzowiną, ryżem curry, fasolą, sałatą i sosem
amerykańskim

▫ bułeczki z ciasta francuskiego z serem, szynką i sosem pomidorowym
▫ tacos z chili con carne z sałatą, guacamole i kwaśną śmietaną
▫ mini pizza z szynką
▫ rożki ze szpinakiem, pieczonym indykiem, pieczoną papryką i sosem bravas

PARTY II
Przekąski:

CENA 120 ZŁ/OS. */**

▫ bułeczka bao z chrupiącym kurczakiem, sałatką z warzywami i sosem tysiąca
wysp

▫ spring roll’s wegetariańskie z sosem chili
▫ mini tortille z ostrą wieprzowiną, warzywami i sosem guacamole
▫ sałatka gyros z kurczakiem i sosem czosnkowym
▫ rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem, pieczonym indykiem, pieczoną
papryką i sosem bravas

▫ mini pizza z salami
▫ tacos z chili con carne z sałatą, guacamole i kwaśną śmietaną
Danie jednogarnkowe:

▫ wołowina po burgundzku
lub

▫ bigos po staropolsku
*Podanie na naczyniach jednorazowych- +100 zł
**Podanie na zastawie, szkło itd. +200 zł

ZAPRASZAMY

JEDYNE TAKIE MIEJSCE

DOBRONIANKA
CIEBIE UGOŚCI
KONTAKT

dobronianka@gmail.com
tel. 720 555 599

ul. Gliniana 95-082 Dobroń
20 min od Łodzi, przy węźle S14

