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SPOTKANIE PRZYJACI�ŁEK...

„Jedzenie symbolizuje miło��, gdy

słowa są niewystarczające..”
Alan D. Wolfelt

To dla nas zaszczyt móc towarzyszyć

Państwu w tym szczególnym czasie

wspólnego świętowania.

Gościniec Pajewo to miejsce

tworzone z pasją do życia. 

Kultywowana tutaj słynna podlaska

gościnność jest wpisana w tę ziemię

od pokoleń. Dokładamy wszelkich

starań aby nasi goście mogli jej

zasmakować, zwłaszcza świętując w

gronie najbliższych. 

Zapraszam serdecznie do zapoznania

się z naszą ofertą.

Rafał Dzierszko
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Wieczór Panieński, podobnie jak wesele, przeżywa się raz w życiu.

Warto zadbać o to, aby ostatnie chwile o statusie: SINGLE stały się

niezapomnianym wspomnieniem i świętem kobiecej przyjaźni.

 

W Gościńcu Pajewo proponujemy dwie opcje organizacji wieczoru panieńskiego:

& TEN JEDEN WIECZ�R
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1. Dom Go�cinny:
przyjęcie do 18 osób

nocleg: 5 sypialni 2-os

2 łazienki (jedna z wanną oraz jedna z prysznicem)

salon z TV oraz jadalnią

otwarta, w pełni wyposażona kuchnia z wyspą

taras z bezpośrednim dostępem do basenu

 

Aktualna cena wynajmu domu dostępna jest na naszej stronie internetowej:

gosciniecpajewo.pl

2. Go�ciniec:
nocleg: 7 pokoi 2- lub 3-os

max. 19 osób

w każdym pokoju znajduje się łazienka, TV oraz lodówka

 

Aktualna cena wynajmu pokoi dostępna jest na naszej stronie internetowej:

gosciniecpajewo.pl

 

 

+ POKÓJ BOHO

max. 14 osób

200 PLN / dobę

 

w przypadku zamówienia cateringu na przyjęcie w naszej restauracji 

Pokój Boho udostępniamy GRATIS 

https://gosciniecpajewo.pl/cennik/
https://gosciniecpajewo.pl/cennik/


przyjęcie w
Boho Room

przyjęcie w 
Domu Go�cinnym
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W obu opcjach istnieje możliwość przygotowania przez Państwa własnego

poczęstunku lub zamówienie cateringu oferowanego przez naszą restaurację.

 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym przez nas menu.

& MENU
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minimum 5 pozycji do wyboru: 

 

mini tortilla z kurczakiem

półmisek wędlin

półmisek serów

półmisek mini kanapek

róże z ciasta francuskiego z szynką

sałatka z serem feta

sałatka nicejska z tuńczykiem i jajkiem

carpaccio z pieczonego buraka z fetą i orzechami

roladki z szynki z serkiem chrzanowym

jajka faszerowane

zestaw świeżych warzyw | ogórki kiszone | pikle

 

minimalne zamówienie: dla 8 osób

bez względu na ilość osób uczestniczących w przyjęciu

Przekąski

12 zł/ przekąska/ os
 



krem pomidorowy z parmezanem

10 PLN

 

włoska zupa minestrone

12 PLN

 

rosół z trzech ptaków z makaronem

12 PLN

Dania gorące
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zupa

polędwiczka wieprzowa | sos | ziemniaki pieczone w ziołach | sałatka szwedzka

35 PLN

 

fish & chips | colesław

35 PLN

 

makaron penne z kurczakiem i szpinakiem

29 PLN

 

filet z kurczaka w panierce | frytki | mizeria

33 PLN

 

pierogi ruskie lub ze szpinakiem i tofu

(6 sztuk na porcję)

22 PLN

 

pierogi białowieskie z mięsem z jelenia i trawą żubrową

(6 sztuk na porcję)

30 PLN

 

łosoś z pieca | szpinak | ziemniaki

40 PLN

danie gł�wne

minimalne zamówienie: dla 8 osób 

do Domu Gościnnego dania serwowane są na półmiskach



Dziękujemy za zainteresowanie naszą

ofertą i zapraszamy do kontaktu:

kontakt@gosciniecpajewo.pl
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