
ZIMNA PŁYTA 

DESKA WIEJSKA

1,0 kg 

139 zł

DESKA SERÓW 

1,2 kg 

139 zł

ZIMNA PŁYTA MIX 

600 G + pieczywo + masełka

69 zł

 
MISKI SAŁATEK   69 zł / 1,2-1,5 kg

JARZYNOWA 
/ ziemniaki, jajka, warzywa, majonez /

TORTELINI 
/ tortelini, szynka, warzywa, majonez /

CEZAR 
/ sałata, kurczak, warzywa, grzanki,  
sos 1001 wysp /

GRECKA 
/ sałata, ser feta, warzywa, sos vinegret /

FARMERSKA 
/ sałata, grillowane mięso, warzywa,  
sos czosnkowy /

WEGE 
/ szpinak, czerwona fasola, warzywa,  
sos słodko-kwaśny /

CIEPŁE KOLACJE MIN. zamówienie – 8 porcji

BOGRACZ  300 g. 17 zł 

ŻUREK 300 g. 14 zł

 

PRZEKĄSKI

PARTY MIX 1 

dla 6 os. 

koreczki ser-wędlina 

caprese ok 18 szt. 

krakersy z pastą jajeczną ok. 15 szt. 

tartinki ok. 12 szt. 

89 zł

PARTY MIX 2 

dla 6 os.

łosoś w asyście pasty chrzanowej ok 6 szt. 

mini tortille z szynką ok 8 szt.

tatar na grzance ok 15 szt.

109 zł

MINI TARTY 

18 szt.  

69 zł

PARÓWKI W CIEŚCIE FRANCUSKIM 

ok. 30 szt. 

69 zł

 

MINI CALZONE 

ok. 24 szt. 

69 zł

BURGERY 

7 szt. 

89 zł

NUGETSY Z KURCZAKA / 3 DIPY

600 g. / ok. 28 szt. 

59 zł

DESERY 135 zł/szt. / cena za ok 15 kawałków

PATERY CIAST   ciasta sprzedajemy tylko na „blachy” 

  

SERNIK WIEDEŃSKI

RAFAELLO

SZARLOTKA

MIODOWNIK

SŁONECZNIKOWE

MARCHEWKOWE 

PATERA OWOCÓW dla ok 10 os. 69 zł

DESER LODOWY (2 gałki) 10 zł

SERWIS TORTU (talerzyki, flara)  4 zł/os.

KAWA I HERBATA (w termosach)   6 zł/os.

NAPOJE
W klubie obowiązuje samoobsługa, więc dla Państwa wygody proponujemy 3 rozwiązania 

serwowania napoi:

OPEN BAR 

Liczony wg zużycia, ceny wg menu głównego, zapewniamy opaski identyfikując Gości, 

możliwość wyznaczenia limitu kwotowego i / lub produktowego.

KUPONY  12 zł/szt.

 1 kupon
 piwo lane Lech 0,5 l / 100 ml wina Barefoot / 100 ml Prosseco/ 40 ml wódki   

 Finlandia/ Wiśniówki / Cytrynówki / 40 ml whisky Johnnie Walker Red / piwo   

 bezalkoholowe Lech 0,33 l /  kawa lub herbata / napój bezalkoholowy 0,2 l

 2 kupony
 drink Finlandia Copa / Mojito / Whisky + Pepsi

NAPOJE W BUTELKACH

Dania z menu dodatkowego należy zamówić  min. 2 dni przed planowana imprezą.  Lista alergenów dostępna u menagera.Dania z menu dodatkowego należy zamówić  min. 2 dni przed planowana imprezą.  Lista alergenów dostępna u menagera.



KRĘGLE
BILARD 

KLUB MUZYCZNY 
IMPREZY FIRMOWE

DODATKOWE
WWW.CLUBGARAGE.PL

Katowice  u l .  Dąbrówki  10 |  te l .  32 781  08 80 /  32 781  08 60

MANAGER: 502 483 920

E-MAIL:  kontakt@clubgarage.p l

    Find  us  on  Facebook

ORGANIZUJEMY NIEZAPOMNIANE IMPREZY 
PRYWATNE I FIRMOWE  /do 500 osób/

POSIADAMY
8 torów do kręgli
15 profesjonalnych stołów bilardowych
2 snookery
piłkarzyki
parkiet taneczny 

ORGANIZUJEMY
turnieje bowlingowe i bilardowe / imprezy z dj / karaoke / imprezy  
tematyczne / imprezy zamknięte / przyjęcia komunijne i okolicznościowe / 
wieczory panieńskie i kawalerskie / fotobudka / inne atrakcje

MENU WIGILIJNE  89 zł/os. 

ZUPA
barszcz z uszkami

DANIE GŁÓWNE (podanie półmiskowe)

 ryba / mięso (2 rodzaje do wyboru)   

 karp smażony na maśle / dorsz panierowany / dorsz w sosie limonkowym 

 / schab w sosie pieczarkowym / kotlet devolay

  dodatki
 ziemniaki podsmażane / kapusta z grzybami / pierogi z kapustą i grzybami

PATERA CIAST (1 rodzaj do wyboru)

makowiec / szarlotka / sernik wiedeński / miodownik / rafaello

KAWA / HERBATA  (podanie w termosach)

MENU WIGILIJNE dodatki

KARP W GALARECIE (porcja 10 os) 59 zł/os.

WINO GRZANE  (podane w warniku) 69 zł/litr

PATERY PIERNIKÓW  (3 rodzaje)  9 zł/os.


