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Restauracja Bubbles 
Agnieszka Stryga 
Tel. kom. 508 079 056 
events@bubbles.com.pl 
www.bubbles.com.pl 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Dziękuję bardzo za zaufanie jakim obdarzyli nas Państwo zwracając się do 
nas z zapytaniem dotyczącym organizacji imprezy dla Państwa Gości. 
Poniżej przedstawiam ofertę świątecznego menu, mam nadzieję, że spełni 
ona Państwa oczekiwania. 
 
Pozostaję z poważaniem,  
Agnieszka Stryga  
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MIEJSCE  : Bubbles Bar, szczegóły do ustalenia 
DATA   : grudzień 2019 
GODZINA  : do ustalenia 
LICZBA GOŚCI : do ustalenia 
 
NAPOJE 
Na powitanie/toast, proponujemy podać Gościom kieliszek wina 
musującego/szampana lub koktajl powitalny, poniżej propozycje: 
 
Szampany i wina musujące na kieliszki lub butelki (z jednej butelki 7 
kieliszków) 
 
• Prosecco Sant‘Anna      77 zł za butelkę 
• Jane Ventura Cava      99 zł za butelkę 
• Mumm Cordon Rouge Champagne    160 zł za butelkę 
• Dumenil Cuve Prestige Champagne    380 zł za butelkę 
• Paul Bara Special Club 2004 Champagne   420 zł za butelkę 
 - Codorniu zero, cava bezalkoholowa    77 zł za butelkę 

Lub koktajl 
Noble Kir ( wino musujące, Crème de Cassis) 16 zł/porcja 
Mini Aperol Spritz (Aperol, wino musujące, skórka pomarańczy)  
14 zł/porcja 
Mini Aperol Spritz bezalkoholowy 10 zł/porcja 
French 75 (Beefeater Gin, syrop cytrynowy, bąbelki, rozmaryn) 16 zł/porcja 
Bubbles Buzz (Lillet, likier z czarnego bzu, bąbelki, skórka z cytryny)  
21 zł/porcja 
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Pakiet napojów bezalkoholowych do 4 godzin: 
woda gazowana i niegazowana, soft drinks, soki owocowe, kawa, 
herbata. 
35 zł netto za osobę 

Proponowane wino  
 
Białe 
Selva Volpina, Chardonnay, Italy    
53 zł za butelkę 
Hochheimer Daubhaus Riesling Kabinett Trocken, Rheingau, Germany  `17 
77 zł za butelkę 
Johanniter, Winnica Jadwiga, Polska  `17 
102 zł za butelkę 
 
Czerwone 
Selva Volpina, Merlot, Italy    
53 zł za butelkę 
Primitivo Salento, Paolo Leo, Puglia, Italy `17     
69 zł za butelkę 
Bonpas Don Hugues, Cotes du Rhone Villages, France  `15  
77 zł za butelkę 
Elsa Bianchi, Malbec, Mendoza, Argentina  `17 
89 zł za butelkę 
 
 
 

Lub opcja pakietu z alkoholem: 
 
Pakiet I - 65 zł: 
Wino białe i czerwone w karafkach oraz napoje bezalkoholowe 
 
Pakiet II - 90 zł: 
Wino białe i czerwone Selva Volpina, piwo oraz napoje bezalkoholowe 
 
Pakiet III - 105 zł :  
wódka, wino białe i czerwone Selva Volpina, piwo oraz napoje bezalkoholowe 
 
Pakiet IV – 125 zł:  
whisky, wódka, gin, rum, tequila, wino białe i czerwone Selva Volpina, piwo oraz 
napoje bezalkoholowe  

Pakiety z napojami wycenione do 4 godzin imprezy. 
 
 

 

 
Pozostałe alkohole oraz napoje będą skalkulowane według spożycia,  
w cenie obowiązującej w menu regularnym Bubbles Bar. 
Nie ma możliwości by każdy z Gości płacił za siebie. 
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MENU 

Poniżej znajdą Państwo propozycje menu. Mogą Państwo oczywiście 
modyfikować te zestawy i/lub stworzyć własną propozycję, jesteśmy 
otwarci na Państwa sugestie.  
 
 

Menu Świąteczne Bubbles I 

 
Przystawki w stół – proszę wybrać pięć z poniższych propozycji 
Śledź w oleju lnianym z cebulą 
Makrela wędzona z suszonymi pomidorami i pastą ze smażonej kalarepy 
Ryba po grecku 
Tradycyjny tatar z polskiej wołowiny 
Pasztet z dzika z sosem cumberland 
Pierogi z kapustą i grzybami V 
Kapusta wigilijna z grochem i grzybami VV 
Tradycyjna sałatka jarzynowa V 
Hummus z warzywami i pitą VV 
 
Danie główne do wyboru (lub oba w bufecie dla 25+ Gości) 

Kurczak zagrodowy z puree z dyni i blanszowanym jarmużem  
Pstrąg z Zielenicy z kapustą i opiekanymi ziemniakami 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desery w stół – proszę wybrać dwa z poniższych  
Makowiec 
Piernik z domową konfiturą porzeczkową 
Świąteczna szarlotka z cynamonem 
 
KOSZT MENU : 129 zł/os 
 

 
 
  V – opcja wegetariańska  
  VV – opcja wegańska  
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Menu Świąteczne Bubbles II 

 
Przystawki w stół - proszę wybrać sześć z poniższych propozycji 
Śledź w śmietanie 
Śledzie z suszonymi pomidorami i orzechami 
Śledź w czerwonym winie 
Śledzie z cebulą w oleju lnianym 
Makrela wędzona z suszonymi pomidorami i pastą ze smażonej kalarepy 
Ryba po grecku 
Pierogi z kapustą i grzybami V 
Tradycyjny tatar z polskiej wołowiny 
Pasztet z dzika z sosem cumberland 
Plastry indyka w sosie tuńczykowym 
Deska polskich serów zagrodowych  
Deska regionalnych wędlin  
Pierogi z mięsem 
Kapusta wigilijna z grochem i grzybami VV 
Tradycyjna sałatka jarzynowa V 
Sałatka z boczniakami VV 
Sałatka nicejska V 
Sałatka z kozim serem VV 
Tatar z pomidora VV 
Awokado z salsą pistacjową VV 
Carpaccio z buraka z orzechami i rukolą VV 
Hummus z warzywami i pitą VV 

 
 
 
 
Danie główne do wyboru (lub oba w bufecie dla 25+ Gości) 

Sandacz z sosem porowym, smażony ryż z warzywami i miks sałat 
Noga kaczki confit pieczona skorzonera i burak w sosie balsamicznym 
 
Desery w stół – proszę wybrać 3 z poniższych 
Makowiec 
Piernik z domową konfiturą porzeczkową 
Świąteczna szarlotka z cynamonem 
Sernik wiedeński 
Brownie  
 

 
KOSZT MENU : 149 zł/os 
 

 
   V – opcja wegetariańska  
   VV – opcja wegańska  



 
 

EUROPOL SP. ZO.O. PLAC PIŁSUDSKIEGO 9, 00-078 WARSZAWA, TEL: +48 512540913, WWW.BUBBLES.COM.PL, EMAIL: OFFICE@BUBBLES.COM.PL 
 

Menu Świąteczne Bubbles III 

 
Przystawki - proszę wybrać sześć z poniższych propozycji 
 

Śledź w śmietanie 
Śledzie z cebulą w oliwie 
Śledzie z suszonymi pomidorami i orzechami 
Śledz w czerwonym winie 
Tatar z łososia 
Makrela wędzona z suszonymi pomidorami i pastą ze smażonej kalarepy 
Ryba po grecku 
Tradycyjny tatar z polskiej wołowiny 
Kaszanka smażona z cebulą i chorizzo 
Plastry rostbefu z dipem musztardowym i grzanką 
Pasztet z dzika z sosem cumberland 
Kiełbaski wędzone w sosie arabiata  
Deska polskich serów zagrodowych oraz regionalnych wędlin 
Pierogi z mięsem 
Pierogi z kapusta i grzybami V 
Kapusta wigilijna z grochem i grzybami VV 
Tradycyjna sałatka jarzynowa V 
Sałatka z boczniakami VV 
Sałatka nicejska V 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tatar z pomidora VV 
Sałatka z kozim serem VV 
Awokado z salsą pistacjową VV 
Fasolka szparagowa z bobem i chorizo  
Carpaccio z buraka z orzechami i rukolą VV 
Hummus z warzywami i pitą VV 
 
 

Zupa - proszę wybrać jedną 
Flaki z boczniaków V 
Barszcz czerwony z uszkami 
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Danie główne – proszę wybrać dwa z poniższych, które będą do 
wyboru (lub oba w bufecie dla 25+ Gości) 
 

Eskalopki wieprzowe w sosie grzybowym z kopytkami i miksem sałat 
Wołowina po burgundzku z pieczonymi ziemniakami i warzywami 
Kurczak zagrodowy z puree z dyni i blanszowanym jarmużem  
Noga kaczki confit pieczona skorzonera i burak w sosie balsamicznym 
 
Pstrąg z Zielenicy z kapustą i opiekanymi ziemniakami 
Miętus królewski z kuskusem, pieczonym kalafiorem i sosem 
pietruszkowym 
Sandacz z sosem porowym, smażony ryż z warzywami i miks sałat 
 
Kopytka z sosem truflowym i polskim serem Emilgrana V 
Ratatouille warzywny VV 
 
Desery w stół – proszę wybrać 3 z poniższych 
Makowiec 
Piernik z domową konfiturą porzeczkową 
Świąteczna szarlotka z cynamonem 
Sernik wiedeński 
Śliwki w czerwonym winie z kruszonką 
Pudding z nasionami chia i mlekiem kokosowym z owocami w 
przyprawach korzennych 
 
 

 
 
 
KOSZT MENU : 179 zł/os 
 
 
V – opcja wegetariańska  
VV – opcja wegańska  
 
 
*** 
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OBSŁUGA  
Zapewniamy profesjonalną obsługę kelnerską przez cały czas 
trwania imprezy. Serwis kelnerski w wysokości 10% wartości 
zamówienia zostanie doliczony do końcowego rachunku. 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
Podane ceny są cenami netto, do poszczególnych pozycji będzie 
dodany odpowiedni podatek VAT, menu 8%, napoje, wynajem sali 
23%. 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w 
wysokości 50% wartości zamówienia.  
 
* 
 
Warunki ogólne rezerwacji dołączone do niniejszej oferty są jej 
integralną częścią. 

 
*** 
 
 
 

 
 
Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą. 
Zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji. 

 


