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Oferta komunijna
W tak ważnym dniu dla Neokomunikanta i jego rodziców oraz zaproszonych gości, chcąc
cieszyć się z Państwem tą radosną atmosferą, polecamy menu na uroczystość komunijną.
Zupy
(jedna porcja na osobę, jeden asortyment do wyboru)
Rosół z kury podawany z dodatkiem pieczywa masła i sera
Krem z brokułów z grzankami
Dania główne
(dwie i pół sztuki na osobę, pięć asortymentów do wyboru)
Kotlet de volaile
Filet z kurczaka po malajsku z serem brie i ananasem
Filet z kurczaka z selerem, owijany boczkiem
Filet z kurczaka z pieczarkami serem i pietruszką
Pierś kurczęcia grillowania, pod serowy puchem zapiekana
Kotlet schabowy tradycyjny
Udka z kurczaka pieczone
Karkówka pieczona
Zraz wieprzowy
Dodatki:
Ziemniaki, frytki, sos pieczeniowy
Surówki :
(jedna porcja na osobę, trzy asortymenty do wyboru)
Surówka z kapusty białej
Surówka z kapusty pekińskiej
Marchewka z jabłkiem
Buraki z cebulą
Surówka z selera
Na ciepło
(jedna porcja na osobę, jeden asortyment do wyboru)
Marchewka z groszkiem
Mieszanka warzyw gotowanych z masłem i bułką tartą
Deser
(jedna porcja na osobę, jeden asortyment do wyboru)
Lody waniliowe z sosem malinowym
Tiramizu – włoski deser na sosie malinowym
Szarlotka z lodami waniliowymi na sosie malinowym
Kawa, herbata podawana w termosach bez ograniczeń
Owoce
Aktualnie dostępne na rynku
Zimna płyta
(dwie i pół porcji na osobę, pięć asortymentów do wyboru)
Do wszystkich zakąsek podajemy pieczywo
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Pstrąg faszerowany
Roladki z łososia w cieście biszkoptowym
Roladki z łososia wędzonego ze szparagami
Ryba po grecku
Szynka ze szparagami
Roladki z szynek z sałatką ziemniaczaną
Galaretka drobiowa
Galantyna z kurczaka z kurkami
Mus z drobiu z czerwonym pesto w polędwiczce wieprzowej
Rarytas z polędwiczki wieprzowej z kurkami
Schab ze śliwką i orzechami w boczku wędzonym(rolada)
Schab w galarecie z brzoskwinią i majonezem
Pasztet wieprzowo drobiowy w cieście francuskim
Sałatki
(jedna porcja na osobę dwa asortymenty do wyboru)
Sałatka jarzynowa tradycyjna
Sałatka egzotyczna z kurczakiem wędzonym
Sałatka z kurczaka z ananasami i ryżem
Sałatka z pierożkami tortelini
Sałatka „Gyros”
Ciasta, Torty
Tort okolicznościowy komunijny
Ciasta krojone w kawałkach dwie sztuki na osobę, asortyment do uzgodnienia
Ciepła płyta
Barszcz czysty (jedna porcja na osobę)
Pozostałe mięsa jedna porcja na osobę, dwa asortymenty do wyboru
Łosoś smażony na sosie szpinakowym
Pierś kurczęcia z pomidorami susz i parmezanem
Stek z udka kurczęcia na warzywach grilowanych
Szaszłyk z drobiu
Rolada ze schabu po sztygarsku
Schab po królewsku
Zrazy ze schabu z kurkami w sosie grzybowym
Soki
(jeden litr na osobę)
Pomarańczowy, czarna porzeczka, jabłkowy, grejpfrutowy, woda niegazowana z cytryną

Podane menu proponujemy państwo w cenie 140,00 zł od osoby
Wystrój sali gratis.
Dzieci w wieku do 3 lat – GRATIS, od 3 do 6 – 50%, powyżej 6 lat – 100% ceny.
Spełniamy Państwa indywidualne potrzeby i życzenia.
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Podane ceny są cenami brutto. Oferta ważna do 31.12.2017 r.
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