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DOBRONIANKA

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.

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
gastronomiczny- gdzie 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.



OBIAD RODZINNY
Z OKAZJI KOMUNII ŚW.

Pierwsze danie: Rosół z makaronem
Danie drugie: Mięsa na półmiskach: schabowy 50 %, de volaile 25 %, pierś

faszerowana 25 %
Dodatki: ziemniaki / kluseczki francuskie
            bukiet surówek/młoda kapusta

Deser: sernik z rosą- porcjowane podawane na osobę
Napoje: woda w karafkach 1l; sok jabłko/ pomarańcz 1 l; liczone 4 os.

Kawa, herbata
Obrusy/ serwety/ zastawa/ podstawowe szkło 

DZIECI DO  1 ROKU ŻYCIA - gratis

CENA 
MENU 1 LUB 2

DOROŚLI

DZIECI DO 3 LAT

200 ZŁ/OS.

100 ZŁ/OS.

Pierwsze danie: Krem z pomidorów
Drugie danie: Polędwiczka w sosie, de volaile, schab po cygańsku;

proporcje po 1/3 
Dodatki: ziemniaki / kluski śląskie

              bukiet surówek/młoda kapusta
Deser: ciasto czekoladowe- porcjowane podawane na osobę

Napoje: woda w karafkach 1l; sok jabłko/ pomarańcz 1 l; liczone 4 os.
Kawa, herbata

Obrusy/ serwety/ zastawa/ podstawowe szkło

MENU 1

MENU 2



OBIAD RODZINNY
Z OKAZJI KOMUNII ŚW.

Półmiski wędlin z wędzarni lokalnej i mięs pieczonych na zimno
Deska serów z grissinii, orzechami i winogronami
Babeczki wytrawne
Roladki z pieczonego schabu faszerowanego musem chrzanowym pod galaretką
Półmiski pomidorów z mozzarellą, pesto i świeżą bazylią
Brokuł z fetą i prażonymi migdałami
Roladki drobiowe- 3 smaki
Sałatka gyrosowa
Makaronowa z kurczakiem i warzywami
Sałatka z rukolą, truskawkami i sosem malinowym
Sałatka z gruszką i orzechami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

ZIMNE ZAKĄSKI

SŁODKI BUFET

40 ZŁ/OS. /4 DO WYBORU/

25 ZŁ/OS. /2 DO WYBORU/
Sernik z rosą
Szarlotka domowa
Ciasto marchewkowe
Ciasto czekoladowe
Ciasto sezonowe

1.
2.
3.
4.
5.

 

Alkohol i inne napoje zgodnie z cennikiem obiektu.
 



MENU GRILL/ BEACH BAR
Nasz obiekt dysponuje dodatkowo własnym zapleczem gastronomicznym w
postaci grilla oraz beach barem. Dlatego istnieje możliwość dodatkowego
zamówienia po oficjalnym obiedzie rodzinnym dodatkowych dań z grilla czy
kolorowych drinków. Menu zamieszczamy poniżej.



PARTY BOX
CENA OD 350 ZŁ./ 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 

Box dla max. 8-10 os.

KIDS 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 

PARTY BOX
CENA OD 350 ZŁ./ BOX

Box dla max. 8-10 os.



PARTY SŁODKI
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.
 

PARTY BOX
CENA OD 350 ZŁ./ BOX

Box dla max. 8-10 os.



ZASADY
 Aby dokonać rezerwacji terminu należy podpisać umowę i wpłacić zaliczkę
w gotówce w wysokości 30% rezerwacji. Brak wpłaty oznacza rezygnację z
terminu.
 Wynajmującemu znane są zasady i Regulamin obiektu.
Przyjęcie komunijne odbywa się w hali namiotowej i jednocześnie może
odbywać się do 5 przyjęć jednocześnie.
Wybór menu następuje w przypadku pierwszej rezerwacji, wszystkie następne
są w takim samym zakresie.
 Zmiany w menu mogą wystąpić tylko w min. :  wprowadzeniu dania
wegetariańskiego, ilości deklarowanych osób. Każda inna zmiana nie jest
akceptowana.
 Ostateczną zmianę liczny gości możemy wprowadzić na  min. 2 tygodnie
przed wydarzeniem.
 Pobyt gości jest max. w godzinach otwarcia obiektu. W przypadku chęci
przedłużenia poza standardowy czas pracy konieczne jest wniesienie opłaty.
Wszyscy goście mogą korzystać z dobrodziejstwa obiektu, zarówno części
rekreacyjnej jak i strefy zoo.
Oferta ograniczona jest ilościowo i w związku z tym decyduje kolejność
zgłoszeń i dopełniania formalności.
 Zamawiający ma świadomość że ceny mogą ulec zmianie max 10-15 %

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oprowadzanie po zoo z przewodnikiem ok 1h - 15zł/os.
Strefa dmuchańców- 40 zł/ no limit

Rowerki wodne- 20 zł/ 30 min
nagłośnienie- głośnik 100 zł/ event

Parasol grzewczy- 200 zł
Piana party- od 600 zł/1h

ognisko 300 zł/2 h, każdy kolejny worek drewna 150 zł
Spacer z alpakami 200 zł/30 min.- grupa 10 os.

sesja zdjęciowa z naszym fotografem- 500 zł /ok 50 zdjęć z obiadu +
plener/

 

OPCJE DODATKOWE



ZAPRASZAMY 
JEDYNE TAKIE MIEJSCE

DOBRONIANKA
CIEBIE UGOŚCI

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

KONTAKT
dobronianka@gmail.com
tel. 720 555 588


