Menu Komunijne
CENA 130ZŁ OD OSOBY
Dzieci do lat 3 - gratis
Dzieci w wieku 4 - 10 lat – 50 % ceny
Menu zawiera
OBIAD SERWOWANY NA PÓŁMISKACH
ZIMNE PRZYSTAWKI
WYSELEKCJONOWANE CIAST A
CIASTECZKA DESEROWE
ŚWIEŻE OWOCE
CIEPŁĄ KOLACJĘ
KAWĘ, HERBATĘ, SOKI, WODĘ, NAPOJE GAZOWANE BEZ OGRANICZEŃ
DEKORACJĘ STOŁU

ROZPOCZĘCIE PRZYJĘCIA
OBIAD

Zupa
 Tradycyjny rosół domowy z makaronem i kluseczkami
drobiowymi
Dania główne podawane na półmiskach
 Rolada wieprzowa
 Schab faszerowany pieczarkami
 Filet z kurczaka faszerowany mini marchewką z dodatkiem sera
 Tradycyjny kotlet schabowy w domowej panierce

 Aromatyzowany czosnkiem szaszłyk drobiowo - wieprzowy z
warzywami
 Filet z kurczaka w cieście
Dodatki do dania głównego
 Ciemny sos pieczeniowy
 Domowe kluski śląskie
 Ziemniaki z wody oprószone świeżym szczypiorkiem
 Kapusta zasmażana z boczkiem i koperkiem
 Tradycyjna surówka z czerwonej kapusty
 Surówka z marchewki z dodatkami
Słodkości
 Wyselekcjonowane ciasta i ciasteczka podane na paterach
 Świeże filetowane owoce
Deser do wyboru
 Sorbet owocowy w pucharku z bitą śmietaną i listkiem mięty
 Krem brulee z sosem wiśniowym
 Lody waniliowe polane musem z gorących malin i bitą śmietaną
 Rolada lodowa podana z sosem wiśniowym
 Panna cotta waniliowa z sosem owocowym i gałką lodów
czekoladowych
Przystawki zimne
 Półmisek mięs pieczonych własnego wyrobu

(rolada serowa z musem pieczarkowym, rolada szpinakowa z
wędzonym łososiem, schab nadziewany morelą i śliwką, filet z
kurczaka nadziewany brokułami i serem feta, pieczony schab
nadziewany wędzonką, rolady mięsne)
 Tymbaliki drobiowe z warzywami
 Sałatka wiosenna z prażonym słonecznikiem
 Deska serów serwowana z konfiturą żurawinową
 Sałatka z kurczakiem i warzywami
 Caprese z oliwą z oliwek
 Pieczywo
Kolacja ciepła do wyboru
 Duszone polędwiczki w aromatycznym sosie grzybowym podane
z kopytkami leniwymi i mieszanką sałat z dressingiem
czosnkowym
 Zawijany zraz wieprzowo - drobiowy nadziewany warzywami,
serwowany z sosem pieczarkowym, kładzionymi kluskami
szpinakowymi i surówką z tartego kalafiora
 Warkocz drobiowo - wieprzowy podany z sosem śmietankowym,
plackami makaronowymi i surówką z marchwi z ananasem
Dla najmłodszych gości:
 Paluszki z kurczaka w cieście z frytkami i sosem pomidorowym
oraz surówką

Napoje gorące bez ograniczeń
Kawa, herbata
Napoje zimne bez ograniczeń
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane

Dodatkowo oferujemy:
Tort różne smaki od 49zł - 1kg
“Słodkie podziękowanie” 25zł (paczka 1kg ciasta i drobne
ciasteczka)
Wino różnogatunkowe 20zł but.
Wódka - Stock, Wyborowa 0,5l – 30 zł
Piwo Żywiec 0,5l - 5zł

