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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

1. WYMAGANE MENU ZESTAWU ŚNIADANIOWEGO 

Menu Gramatura  

na osobę 

1. Płatki śniadaniowe 3 rodzaje (kukurydziane zwykłe, płatki w czekoladzie, w miodzie, 

typu cini mini) + 1 rodzaj typu „musli”. 

35 g 

2. Bakalie – 3 rodzaje (np. rodzynki, słonecznik, suszona śliwka, dynia). 50 g 

3. Jogurty owocowe i naturalne firmy Maćkowy, Bakoma lub równoważnej. 180 g 

4. Miód naturalny i dżemy owocowe – min. 40% owoców w dżemie (truskawkowe, 

wiśniowe, morelowe, brzoskwiniowe) podawane w półmiskach – 3 rodzaje 

(Zamawiający nie dopuszcza podania marmolady). 

50 g 

5. Chleb min. 2 rodzaje (pieczywo razowe i białe), bułki, pieczywo chrupkie typu Wasa lub 

równoważne. 

150g 

6. Masło – min. 80 % tłuszczu w produkcie (firmy Lurpak  lub równoważne). 20 g 

7. Owoce w całości (krajowe sezonowe oraz egzotyczne) – 2 rodzaje. 100 g 

8. Wędliny 4 rodzaje : 

1) typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa (bezglutenowa, polędwica, 

krakowska drobiowa, salami), min. 60% mięsa w wędlinie (firma Morliny, Sokołów lub 

równoważna).  

2) mięso pieczone własnej produkcji (karkówka, schab) – min. 99% mięsa w produkcie. 

65 g 

9. Pasztet drobiowy lub wieprzowy własnej produkcji podawany porcjowo z chrzanem – 

60% zawartości czystego mięsa w 100 g pasztetu. 

30 g 

10. Sery 4 rodzaje : 

1) typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w serze (firma Łowicz, Mlekovita 

lub równoważna), 

2) camembert, brie – min. 55% tłuszczu w serze (firma Turek, Lactima lub równoważna). 

60 g 

11. Twarogi 2 rodzaje (twaróg słony półtłusty, grani) (firma Turek, Lactima lub równoważna). 50 g 

12. Serki topione typu hochland lub równoważne (smakowe) 20 g 

13. Świeże warzywa (np. pomidory, świeży ogórek, papryka krojone rano w dniu 

serwowania śniadania) 

50 g 

14. Min. 2 różne dania mięsne na ciepło w bemarach i  

4 różne dania na ciepło z jajek (przygotowywane na bieżąco przez kucharza na sali 

śniadaniowej): 

1) dania mięsne – (firma Sokołów, Morliny lub równoważna): 

a) kiełbaski typu śląska – min 85% mięsa, 

120 g 
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b) kiełbaski białe cienkie – min 90% mięsa, 

c) parówki cienkie – min 50 % mięsa, 

Wykonawca wyserwuje ciepłe dania mięsne tak, by nie były napęczniałe wodą i popękane. 

2) dania z jajek z dodatkami podanymi wg  życzeń klientów (papryka, szczypior, 

pomidory, cebula, bekon, szynka, ser żółty) (przygotowywane na bieżąco przez 

kucharza na sali śniadaniowej) 

a) omlety, 

b) jajka na miękko, 

c) jaja po wiedeńsku, 

d) jajecznice (1 porcja składa się z 2 jajek z dodatkami typu szynka, boczek, ser, 

szczypiorek, pomidory). 

e) naleśniki z twarogiem półtłustym lub sosem owocowym 

15. Jajka gotowane podawane w sosie tatarskim lub majonezowym 1 szt. 

16. Tymbaliki drobiowe z czystego mięsa (podawane porcjowo wymiennie na tymbale 

rybne; 40% mięsa w produkcie lub 40 % ryby w produkcie) 

40 g 

17. Ryba (makrela wędzona, śledź na trzy sposoby) – 1 rodzaj 30 g 

18. Ciasta i desery własnej produkcji (ciasteczka, babeczki, ciasta, drożdżówki, sernik na 

zimno) min 1 rodzaj 

50 g 

19. Dania sezonowe (np. sałatka jarzynowa, ziemniaczana, śledziowa) 50 g 

20. Kawa zbożowa, kawa bezkofeinowa, kawa naturalna (firma Prima, Caffe Vergnano, 

Dallmayr, Miko, Alfredo lub równoważna); kawa mielona, parzona w ekspresie 

przelewowym - 5g na 150 ml wody podawana w warniku lub ekspresie przelewowym. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania kawy rozpuszczalnej). 

250 ml 

21. Mleko 3,2% tłuszczu (firmy Maćkowy, Mlekovita lub równoważnej), cukier, cytryna bez ograniczeń 

22. Herbaty czarne, owocowe podawana w kopertach – min 5 smaków w osobno 

pakowanych saszetkach do samodzielnego przygotowania (firmy Eilles, Tekane, Lipton, 

Herbapol lub równoważna) 

bez ograniczeń 

23. Wrząca woda w warniku bez ograniczeń 

24. Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańcz, jabłko) (firma Tymbark lub 

równoważna). 

200 ml 

 
 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

  



 

 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - świadczenie usług gastronomicznych, w pomieszczeniach wynajętych od Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, znajdujących się w Domu Muzyka przy ul. Łąkowej 1-2 

St
ro

n
a3

 

2. WYMAGANE MENU PAKIETU ŚNIADANIOWEGO 

dla Gości wcześniej opuszczających Dom Muzyka  
niż godzina rozpoczęcia serwowania śniadań. 

Menu Gramatura na osobę 

1. Sok owocowy w kartoniku – 100% soku (firma Tymbark lub równoważna) lub 

woda niegazowana w butelce.  

200 ml 

2. Jogurt naturalny lub owocowy w jednorazowym opakowaniu 125 g 

3. Batonik czekoladowy lub wafelek (firma Nestle, Olza, Jutrzenka lub równoważna)  20 g 

4. Owoc sezonowy (jabłko, gruszka, brzoskwinia)  150 g 

5. Bułka 2 szt. lub ciabata 1 szt. 120 g  

6. Masło – min. 80% tłuszczu w produkcie (firma Lurpak lub równoważna). 15 g 

7. Wędlina: 

a. typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa 

(bezglutenowa, polędwica, krakowska drobiowa, salami), min. 60% mięsa 

w wędlinie (firma Morliny, Sokołów lub równoważna).  

b. mięso pieczone własnej produkcji (karkówka, schab) – min. 99% mięsa w 

produkcie 

30 g 

8. Sery typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w produkcie (firma 

Łowicz, Mlekovita lub równoważna). 

30 g 

9. Sałata 10 g 

10. Pomidor lub ogórek 50 g 

11. Majonez 10 g 

12. Łyżeczka do jogurtu 1 szt. 

13. Serwetki 2 szt. 

Ww. menu zapakowane w estetyczną, jednorazową papierową torbę z uszami dostosowaną 

wielkością do zawartości opakowania. Kanapki zawinięte w folię lub folię aluminiową. 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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3. WYMAGANE MENU DLA PRZERWY KAWOWEJ 

Menu Gramatura na osobę 

 

 Kawa naturalna firma Prima, Caffe Vergnano, Dallmayr, Miko lub równoważna 
(mielona, parzona w ekspresie przelewowym - 5g na 150 ml wody. Podana w 
zaparzaczu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania kawy 
rozpuszczalnej oraz kawy z termosów), 

 Herbata – w saszetkach osobno pakowanych (czarna i owocowa min 5 smaków) 
(firmy Eilles, Tekane, Lipton lub równoważna), 

 Wrzątek w warniku,  

 Cukier biały i brązowy w saszetkach, 

 Mleko 3,2% podane w dzbankach, 

 Cytryna w plasterkach, 

 Woda mineralna podana w dzbankach z kostkami lodu i plasterkami cytryny,  
 
 

 Ciastka kruche – min. 3 rodzaje – (firma Wawel, E.Wedel, Jutrzenka, Skawa, 
Lambetz lub równoważna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu ciastek 
sprzedawanych luzem na wagę) 

 

 Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańczowy, jabłkowy) (firma 
Tymbark, Hortex lub równoważna). 

 
Czas trwania – 30 minut 

 
Bez ograniczeń 

 
 
 

Bez ograniczeń 
 
 

Bez ograniczeń 
Bez ograniczeń 

100 g/os. 
Bez ograniczeń 

200 ml/ os 
 
 

120 g/ os 
 
 
 

200 ml/ os 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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4. WYMAGANE MENU OBIADU KONFERENYCJNEGO – 3 daniowego 

 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw menu nr 1 

 Zupa z leśnych grzybów w aromacie tymianku, z kluseczkami francuskimi (porcja na 
osobę zawiera 35% grzybów (borowik, podgrzybek), 23% warzyw, 2% tymianku,10% 
klusek,  30% rosołu mięsno-warzywnego) 

 Grilowana pierś z kurczaka z frytkami oraz zestawem surówek 

 Sernik 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
Zestaw menu nr 2 

1. Aromatyczny krem z pomidorów z ziołowymi grzankami i listkami bazylii. (porcja na 
osobę zawiera 47% pomidorów, 20% warzyw, 2% bazylii, 3%grzanki, 28%rosołu mięsno-
warzywnego) 

2. Dorsz smażony na maśle ziołowym, podany z fasolka szparagową z pomidorami oraz 
gotowane ziemniaki oprószone koperkiem  

3. Panna cotta z musem malinowym i bitą śmietaną. 
4. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny 
Zestaw menu nr 3 

5. Domowy rosół z makaronem i paseczkami warzyw. (porcja na osobę zawiera 30% 
warzyw, 25% mięsa (korpusy drobiowe), 15% makaronu, 30% rosołu mięsno-
warzywnego). 

6. Tradycyjny kotlet schabowy z kością, marynowany w ziołach, podany z zasmażaną 
kapusta i pieczonymi ziemniakami (zawartość panierki do 15% mięsa). 

7. Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym. 
8. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
Zestaw menu nr 4 

9. Staropolski żur podany  z białą kiełbasą i gotowanym jajkiem. (porcja na osobę zawiera 
32% warzyw, 27% kiełbasy białej z szynki, 10% grzybów (borowik, podgrzybek), 3% 
śmietany, 3% jajka, 25% rosołu mięsno-warzywnego). 

10. Karkówka duszona po zbójnicku, podana w sosie własnym, z ziemniakami puree                                               
i kompozycją surówek.  

11. Jabłko pieczone z bakaliami w miodzie podane z sosem waniliowym. 
12. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 

 
250 ml 

 

150g mięsa/150g frytki/ 150 
surówka = 450 

 

150 g 
250 ml/ osobę 

----------- 

250 ml 
 

150g ryby/150g fasolki/  
150g ziemniaków = 450 g 

 
150 ml 

250 ml/ osobę 
----------- 

250 ml 
 
 

160g mięsa/160g kapusty / 
150g ziemniaków = 470 g 

200g 
250 ml 
----------- 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/200g ziemniaków/ 
150g surówek= 500 g 

120g 
250 ml 

O ile w tabeli powyżej mówi się o  - sokach, są to soki owocowe – 100% soku  o smaku np. pomarańcz, jabłko, 

firmy Tymbark lub równoważnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

Zestaw 2 daniowy – z przedstawionego wyżej menu należy wybrać zupę i drugie oraz wodę. 

Zestaw 1 daniowy - z przedstawionego wyżej menu należy wybrać drugie oraz wodę. 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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5. WYMAGANE MENU KOLACJI KONFERENCYJNEJ 

 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw Menu nr 1 

13. Penne z kurczakiem i delikatnym sosem śmietankowo- koperkowym (porcja na osobę 
zawiera 50% wkładu mięsnego-pełnowartościowe mięso drobiowe, 10% śmietany, 40% 
makaronu) 

14. Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 
15. Herbata /kawa (do wyboru) 

Zestaw Menu nr 2 

16. Gulasz warzywno-mięsny (porcja na osobę zawiera 40% wkładu mięsnego – 
pełnowartościowe mięso wieprzowo-wołowego – łopatka/zrazowa, 50% warzyw, 10% 
rosołu mięsno-warzywnego) 

17. Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 
18. Herbata /kawa (do wyboru) 
Zestaw Menu nr 3 

19. Ciabatta z grillowanym kurczakiem, kompozycją kruchych sałat oraz sosem koktajlowym 
(porcja na osobę zawiera 35% pieczywa, 30% kurczaka, 25% warzyw – sałat, 10% sosu) 

20. Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 
21. Herbata /kawa (do wyboru)  

Zestaw Menu nr 4 

22. Kremowa zupa ziemniaczana z kwaszonym ogórkiem, bekonem oraz kiełbasą (porcja na 
osobę zawiera 30% warzyw, 20% bekonu, 20% kiełbasy,30% rosołu warzywno-mięsnego) 

23. Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 
24. Herbata /kawa (do wyboru) 

 

 

300g 

 

 

300 g 

250 ml 

----------- 

250 ml 

 
300 g 

250 ml 

----------- 

250 ml 

 

300 g 

250 ml 

----------- 

250 g 
 

300 g 

 

250 ml 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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6. WYMAGANE MENU OBIADOKOLACJI DLA GRUP TURYSTYCZNYCH 

 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw menu nr 1 

 Zupa z leśnych grzybów w aromacie tymianku, z kluseczkami francuskimi (porcja na 
osobę zawiera 35% grzybów (borowik, podgrzybek), 23% warzyw, 2% tymianku,10% 
klusek,  30% rosołu mięsno-warzywnego) 

 Grilowana pierś z kurczaka z frytkami oraz zestawem surówek 

 Sernik 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 
Zestaw menu nr 2 

25. Aromatyczny krem z pomidorów z ziołowymi grzankami i listkami bazylii. (porcja na 
osobę zawiera 47% pomidorów, 20% warzyw, 2% bazylii, 3%grzanki, 28%rosołu mięsno-
warzywnego) 

26. Dorsz smażony na maśle ziołowym, podany z fasolka szparagową z pomidorami oraz 
gotowane ziemniaki oprószone koperkiem  

27. Panna cotta z musem malinowym i bitą śmietaną. 
28. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny 
 
Zestaw menu nr 3 

29. Domowy rosół z makaronem i paseczkami warzyw. (porcja na osobę zawiera 30% 
warzyw, 25% mięsa (korpusy drobiowe), 15% makaronu, 30% rosołu mięsno-
warzywnego). 

30. Tradycyjny kotlet schabowy z kością, marynowany w ziołach, podany z zasmażaną 
kapusta i pieczonymi ziemniakami (zawartość panierki do 15% mięsa). 

31. Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym. 
32. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 

Zestaw menu nr 4 

33. Staropolski żur podany  z białą kiełbasą i gotowanym jajkiem. (porcja na osobę zawiera 
32% warzyw, 27% kiełbasy białej z szynki, 10% grzybów (borowik, podgrzybek), 3% 
śmietany, 3% jajka, 25% rosołu mięsno-warzywnego). 

34. Karkówka duszona po zbójnicku, podana w sosie własnym, z ziemniakami puree                                               
i kompozycją surówek.  

35. Jabłko pieczone z bakaliami w miodzie podane z sosem waniliowym. 
36. Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/150g frytki/ 150 
surówka = 450 

150 g 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

150g ryby/150g fasolki/  
150g ziemniaków = 450 g 

150 ml 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

160g mięsa/160g kapusty / 
150g ziemniaków = 470 g 

200g 
250 ml 

 
----------- 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/200g ziemniaków/ 
150g surówek= 500 g 

120g 
250 ml 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

 


