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Restauracja Orientalna Hong Long
http://www.honglong.pl

Witamy w restauracji orientalnej, w której możecie Państwo posmakować dań przygotowanych przez mistrza
kuchni orientalnej. Dysponujemy dwoma salami. Salą na parterze mieszczącą ok. 50 osób oraz dużą salą
bankietową, gdzie organizowane są przyjęcia okolicznościowe. Proponujemy potrawy pochodzące z regionów
takich jak Wietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia, Chiny przyrządzanych według tradycyjnych receptur.
Organizujemy: Imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Sylwestra, Walentynki. Uroczystości rodzinne: Wesela,
Komunie, Chrzciny, Rocznice, Imieniny, Spotkania absolwentów, Romantyczne Kolacje. Spotkania
biznesowe: Spotkania integracyjne, Wigilie, Bankiety, Bale, Konferencje. Oprócz powyższych usług
proponujemy także: Carering. Dania na wynos. Mile widziane są grupy zorganizowane oraz wycieczki.
Dysponujemy dwoma salami. Salą na parterze mieszczącą ok. 50 osób oraz dużą salą bankietową, gdzie
organizowane są przyjęcia okolicznościowe. Udostępniamy kącik dla dzieci, miejsce przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, TV, WiFi, klimatyzacja, możliwość telefonicznej rezerwacji miejsc, możliwość
uregulowania rachunku za pomocą karty płatniczej, możliwość zorganizowania imprezy zamkniętej. W menu
przystawki, zupy, zestawy obiadowe w specjalnej cenie, dania z kurczaka, dania z kaczki, dania z
wieprzowiny, żeberka, dania z indyka, dania z wołowiny i cielęciny, dania z żabich udek, kalmarów, krewetek
i małży, dania z węgorza, ośmiornicy, owoców morza i ryb, dania z tofu, makaronu. Typy kuchni.
Proponujemy potrawy pochodzące z regionów takich jak Wietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia, Chiny.
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