Mamuśka! Polish Kitchen and Bar
9 Addington Street, SE1 7RY, London
info@mamuska.net
020 3602 1898

Godziny otwarcia
Niedziela - Wtorek 11:00 - 22:00
Środa - Czwartek 11:00 - 23:00
Piątek - Sobota 11:00 - 00:00

ZNIŻKI DLA GRUP*

Dzień Dobry!

*Nie dotyczy porcji dla dzieci, gdyż już
są objęte zniżką

Mamuśka! Polish Kitchen and Bar ma wieloletnie doświadczenie w goszczeniu
wielu, bardzo licznych, nawet ponad stuosobowych grup turystycznych,
zapewniając zdrowe i obfite posiłki. W przeciwieństwie do niektórych dużych
sieci, kochamy grupy turystyczne!

*Nie dotyczy rezerwacji złożonych
mniej niż 48 godzin przed przybyciem

20 – 41 uczestników

7.5%

41+ uczestników

10%

WAŻNE

>
>

!

zamówienie należy złożyć
z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem

>

Jesteśmy 3 minuty spacerem od Parliament Square, London Eye, IMAX,
Royal Festival Hall i wiele więcej! Znajdujemy się pośrodku głównej dzielnicy
turystycznej Londynu, z parkingiem dla autokarów na Belvedere Road.
Dzięki oddzielnej przestrzeni dla dużych grup na antresoli, jesteśmy idealnym
wyborem na lunch, kolację, a nawet drinki na „koniec trasy”!

maksymalnie 2 opcje dania
głównego dla grupy
Np. dla grupy 25 osób - zamówienie 13
porcji Opcji 1 i 12 porcji opcji 3

>

Nasza nowa flagowa lokalizacja w Southbank przy 9 Addington Street, SE1
7RY, tuż poniżej stacji Waterloo, i tuż po drugiej stronie mostu od parlamentu
Westminster, sprawia, że jeszcze

łatwiej jest dużym grupom usiąść, najeść się
i wrócić „na trasę” w niecałą godzinę.

proszę zgłosić obecność i ilość
osób na dietach (wegańska,
bezglutenowa itp)
wszelkie zmiany do menu,
należy zgłosić do nas najpóźniej
48h przed dniem przybycia grupy*

Aby uniknąć rozczarowania brakiem miejsc, radzimy złożyć rezerwację
możliwie najwcześniej! MINIMUM NA TYDZIEŃ PRZED PRZYBYCIEM GRUPY
Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia zawierającego wszystkie dane
kontaktowe, wybór menu, wybór rabatów i darmowych opcji.
UWAGA: Prosimy o podanie dokładnych danych i kontaktu (nr telefonu)
do przewodnika, który będzie opiekował się grupom w danym dniu i z nią
będzie odwiedzał naszą restaurację.
Bezpiecznej podróży i do zobaczenia wkrótce!

Np. wegetarianie/weganie w grupie,
osoby z alergiami pokarmowymi

*Nie zastosowanie się do powyższego
zapisu skutkuje dodatkowym kosztem
nowych posiłków - a’la carte. Czas ich
serwowania wydłuży się względem
zamówienia dla reszty grupy

Jak złożyć rezerwację
Krok 1 | Powiedz nam kim jesteś!

Nazwa Firmy
Telefon
Adres
Email
Imię i Nazwisko przewodnika
Nr tel. przewodnika
Nr kontaktowy rezerwującego
Dane kontaktowe
osoby odp. za płatności

www.mamuska.net
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Jak złożyć rezerwację

Krok 2 | Złóż zamówienie!

Proszę wybrać maksymalnie 2 opcje dania głównego dla grupy! Prosimy również dopisać informacje o alergiach,
i specjalnych życzeniach i/lub potrawach wegańskich/wegetariańskich.

PRZYKŁAD

OPCJE NASZEGO MENU

Starters **

PORCJA

cała

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji
ilośĆ
x cała
4
pół
cała
22 x pół

pół

Starters **
Opcja 1 |

£ 3.50

£ 2.00 Zupa Dnia - mięsna

Opcja 2 |

£ 3.00

£ 2.00 Zupa Dnia - wegetariańska
serwowane z kromką chleba z masłem

Main Courses **

Main Courses **

Opcja 3 |

£ 9.50

£ 6.00 Potrawka wegańska z chlebem

Opcja 4|

£ 9.30

£ 6.00 Pieczeń z karkówki podawana z tłuczonymi ziemniakami i surówką

Opcja 5 |

£ 9.80

£ 6.00 Schabowy z tłuczonymi ziemniakami i surówką

Opcja 6 |

£ 9.30

£ 6.00 Gulasz wieprzowy z tłuczonymi ziemniakami

Opcja 7 |

£ 9.50

£ 6.00 Kurczak Panierowany tłuczonymi ziemniakami i surówką

Opcja 8 | £12.90

£ 6.00 Ryba z frytkami i surówką

Opcja 9 |

£ 6.00 Kiełbasa w bułce z kapustą kiszoną i cebulką

£ 8.70

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji
opcja nr
ilośĆ
x cała
3
4
pół
cała
6
22 x pół

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ GRUPY DANEGO PRZEWODNIKA
Data

Data

Data

Godzina

Godzina

Godzina

Całkowita liczba gości

Całkowita liczba gości

Całkowita liczba gości

Mamy w grupie

Mamy w grupie

Mamy w grupie

________ osób na diecie wegetariańskiej

________ osób na diecie wegetariańskiej

________ osób na diecie wegetariańskiej

________ osób na diecie bezglutenowej

________ osób na diecie bezglutenowej

________ osób na diecie bezglutenowej

________ osób na diecie ________________

________ osób na diecie ________________

________ osób na diecie ________________

Starters **

Starters **

Starters **

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

WEGE

ilośĆ

cała
pół

WEGE

ilośĆ

cała
pół

WEGE

ilośĆ

cała
pół

MIĘSNA

ilośĆ

cała
pół

MIĘSNA

ilośĆ

cała
pół

MIĘSNA

ilośĆ

cała
pół

Main Courses **

Main Courses **

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

Main Courses **

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

proszę zaznaczyć krzyżykiem
wielkość porcji

ilośĆ

cała
pół

opcja nr

ilośĆ

cała
pół

opcja nr

ilośĆ

cała
pół

opcja nr

ilośĆ

cała
pół

opcja nr

ilośĆ

cała
pół

opcja nr

ilośĆ

cała
pół

opcja nr
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Jak złożyć rezerwację
Krok 3 | Wybierz swoją promocję! (prosimy zaznaczyć maksymalnie dwie opcje)
DARMOWY KOMPOT OWOCOWY dla grupy
DARMOWY POSIŁEK dla kierowcy
DARMOWA LEMONIADA dla grupy
DARMOWY POSIŁEK dla przewodnika
Krok 4 | Jak będzie dokonana płatność? (prosimy zaznaczyć jedną opcję)
Karta / gotówka na miejscu
BACS Transfer z tygodniowym wyprzedzeniem
Lloyds Bank, 25 Camberwell Green, London SE5 7AB
Sort 30-64-38 Acct 26307760
BIC: LOYDGB21669
IBAN: GB60 LOYD 3064 3826 3077 60

Krok 5 | Wyślij do nas wypełniony formularz i pozostańmy w kontakcie!

PROSIMY WYSŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ NA
book@mamuska.net

FOR OFFICE USE ONLY:

Pre- payments made – If any.

Date __________________________
Payment type_________________
Amount_______________________
Outstanding___________________

Mamuśka! Polish Kitchen and Bar
9 Addington Street, SE1 7RY, London
info@mamuska.net
020 3602 1898

Galeria

PRZYKŁADY ZUPY DNIA
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Galeria - DANIA GŁÓWNE
OPCJA 3
Potrawka wegańska z chlebem

OPCJA 4
Pieczeń z karkówki podawana z
tłuczonymi ziemniakami i surówką

OPCJA 5
Schabowy z tłuczonymi ziemniakami i surówką

OPCJA 6

OPCJA 7

OPCJA 8

Gulasz wieprzowy z tłuczonymi
ziemniakami

Kurczak Panierowany tłuczonymi
ziemniakami i surówką

Ryba z frytkami i surówką

OPTION 9
Kiełbasa w bułce z kapustą
kiszoną i cebulką

