MENU KOMUNIJNE
Pakiet ! – 90 zł / osoba
Zupa:
 Domowy rosół z makaronem

II Danie:








Kotlet wieprzowy
Udka drobiowe z grzybami i szpinakiem w cieście serowym
Filet z kurczaka po parysku
Młode ziemniaki, kluski śląskie
Młoda kapusta z koperkiem, wiosenny bukiet, marchewka z jabłkiem
Napoje w dzbankach
Woda z miętą i cytryną

Zimna płyta:










Sałatka warzywna
Schab ze śliwką
Mozzarella z pomidorami i świeżą bazylią
Faszerowane pomidory
Sałatka ananasowa
Deska serów
Deska swojskich wędlin
Tymbaliki drobiowe
Koreczki – jeżyki

Kolacja I
 Strogonow

Napoje:
 Sok 0,5l / osobę
 Kawa, herbata w dzbankach bez ograniczeń
 Woda z miętą i cytryną – bez ograniczeń

Dodatkowo na zamówienie:
Barszczyk z krokietem
Bogracz z kluseczkami

10 zł / osobę
12 zł / osobę

Pakiet II - 100 zł / osoba
Zupa:
 Domowy rosół z makaronem i kluseczkami wątrobowymi

II Danie:
 Filet drobiowy po parysku
 Roladki ze schabu faszerowane boczkiem, cebulą i ogórkiem
 Panierowane kieszonki drobiowe z grzybami
 Młode ziemniaki, kluski śląskie, ziemniaczki opiekane
 Młoda kapusta z koperkiem, wiosenny bukiet, marchewka z jabłkiem
 Napoje w dzbankach
 Woda z miętą i cytryną
Deser:
 Szarlotka na ciepło z gałką loda
Zimna płyta:
 Sałatka warzywna
 Schab ze śliwką
 Mozzarella z pomidorami i świeżą bazylią
 Faszerowane pomidory
 Sałatka ananasowa
 Deska serów
 Deska swojskich wędlin
 Tymbaliki drobiowe
 Koreczki – jeżyki
Kolacja I
 Kurczak orientalny w pięciu smakach z ryżem
Napoje:
 Sok owocowy 0,5l / osobę
 Kawa, herbata w dzbankach – bez ograniczeń
 Woda z miętą i cytryną bez ograniczeń
 Owoce na stołach
Dodatkowo na zamówienie
Barszczyk z krokietem
10 zł / osobę
Strogonow z kluseczkami kładzionymi
12 zł / osobę

Dodatkowe informacje:
W trakcie spotkania komunijnego obowiązują następujące
zniżki:
 Dzieci do 3 roku życia - gratis
 Dzieci pomiędzy 4 – 10 rokiem życia – 50% ceny
Alkohol można zakupić w preferencyjnych cenach
Ciasto i tort we własnym zakresie lub zamówione przez nas
– koszt do rozliczenia
Cena zestawu obejmuje salę, obsługę i podstawową
dekorację w postaci:
Obrusów, świeczników, przybranych krzeseł dzieci.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

