Menu Komunia/Chrzest
120 zł/os.*

Przystawka(jedna do wyboru)
Torcik z pomidorów i mozzarelli z sosem winegret
Delikatny pasztet drobiowy z konfiturą żurawinową
Szparagi w szynce
Rożek z ciasta francuskiego z kurczakiem
Wędzony łosoś z gotowanym jajeczkiem przepiórczym

Zupa (jedna do wyboru)
Tradycyjny polski rosół z makaronem
Krem z pomidorów
Krem brokułowy z chipsem z wędzonego boczku
Zupa cebulowa
Krem z grzybów
Żurek z jajkiem
Minestrone z kluseczkami
Barszcz z kołdunami

Danie główne (pięć do wyboru-trzy na osobę)
Pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami i serem
Sakiewka ze schabu nadziewana suszonymi pomidorami i wędzonym boczkiem
Panierowana pierś z kurczaka

Soczyste udka w miodzie
De-volaille
Schab po parysku
Pierś indycza z sosem pieczarkowo –tymiankowym
Sakiewki ze schabu faszerowane grzybami
Pierś z kurczaka z Camembertem i żurawiną
Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym
Polędwiczki wieprzowe z grzybami w sosie śmietanowy
Żeberka z miodem i chili
Medaliony z indyka w sosie z grzybów leśnych
Pieczona karkówka w sosie estragonowym
Łosoś w sosie cytrynowo –koperkowym

Dodatki (trzy do wyboru)
Talarki ziemniaczane z boczkiem
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Frytki
Ryż lub kasza gryczana
Kluski śląskie

Surówki (trzy do wyboru)
Warzywa blanszowane z masłem i bułką
Surówka sezonowa
Buraczki zasmażane

Kapusta biała zasmażana
Mizeria
Marchewka z rodzynkami lub ananasem
Mix fasolki szparagowej

Deser(jeden do wyboru)
Sernik
Szarlotka
Deser lodowy

*Proponowane ceny mogą ulec zmianie.

Menu Komunia/Chrzest
90 zł/os.*

Przystawka
Torcik z pomidorów i mozzarelli z sosem winegret

Zupa (jedna do wyboru)
Tradycyjny polski rosół z makaronem
Krem z pomidorów
Krem brokułowy z chipsem z wędzonego boczku
Zupa cebulowa
Krem z grzybów
Żurek z jajkiem
Minestrone z kluseczkami

Danie główne (trzy do wyboru-dwa na osobę)
Pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami i serem
Sakiewka ze schabu nadziewana suszonymi pomidorami i wędzonym boczkiem
Panierowana pierś z kurczaka
Soczyste udka w miodzie
De-vollaile
Schab po parysku
Pierś indycza z sosem pieczarkowo-tymiankowym
Sakiewki ze schabu faszerowane grzybami
Pierś z kurczaka z Camembertem i żurawiną
Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym
Polędwiczki wieprzowe z grzybami w sosie śmietanowy

Dodatki (dwa do wyboru)
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Frytki
Ryż lub kasza gryczana

Surówki (trzy do wyboru)
Warzywa blanszowane z masłem i bułką
Surówka sezonowa
Buraczki zasmażane
Kapusta biała zasmażana
Mizeria

Napoje (bez ograniczeń)
Kawa ,herbata, woda z cytryną

Deser
Deser lodowy

*Proponowane ceny mogą ulec zmianie.

Menu Komunia/Chrzest
70 zł/os.*

Zupa (jedna do wyboru)
Tradycyjny polski rosół z makaronem
Krem z pomidorów
Krem brokułowy z chipsem z wędzonego boczku
Zupa cebulowa
Krem z grzybów

Danie główne (dwa do wyboru)
Pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami i serem
Sakiewka ze schabu nadziewana suszonymi pomidorami i wędzonym boczkiem
Panierowana pierś z kurczaka
Soczyste udka w miodzie
De-volaille
Schab po parysku
Pierś indycza z sosem pieczarkowo –tymiankowym

Dodatki(dwa do wyboru)
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Frytki

Surówki
Warzywa blanszowane z masłem i bułką
Surówka sezonowa

Napoje (bez ograniczeń)
Kawa ,herbata, woda z cytryną

Deser
Deser lodowy

*Proponowane ceny mogą ulec zmianie.

