KOMUNIA cena 140 zł/os
(zupa w wazie oraz danie główne serwowane)
ZUPA (jedna pozycja do wyboru):
 Rosół z kury z makaronem
 Krem z dyni z mleczkiem kokosowym i trawą cytrynową
 Krem z leśnych grzybów
 Dwukolorowy krem z buraka i wędzonych ziemniaków z boczkiem
DANIE GŁÓWNE: (jedna pozycja do wyboru):
 Pieczony kurczak Supreme z sosem tymiankowym
 Schab pieczony z sosem dijon
 Polędwiczki wieprzowe z sosem z pieprzu i brandy
 Filet z dorsza na cytrynowych warzywach z sosem szafranowym
 Tradycyjny kotlet schabowy
 Kotlety z kaszy jaglanej z warzywami (vege)
DODATKI (jedna pozycja do wyboru):
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki pieczone
 Frytki
 Kluseczki Gnocchi w pesto bazyliowym
WARZYWA (jedna pozycja do wyboru):
 Surówki colesław
 Mix sałat z vinaigrette
 Warzywa grillowane
 Warzywa gotowane
 Karmelizowane buraki w cynamonie
DESER





DO WYBORU:
Strudel jabłkowy
Brownie z sosem angielskim
Krem brulee
Lody śmietankowe z sosem malinowym na gorąco

NAPOJE:
Kawa, herbata, woda, soki
PŁYTA ZIMNA:
 Śledzie z cebulą w śmietanie/ mini tatarki
 Tortilla z kurczakiem i warzywami/ mini burgery z szynka parmeńską
 Tramezzino z łososiem i serkiem koperkowym
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Sałatka z szynką i serem
Sałatka typu greckiego z ziołowym sosem vinaigrette
Sałatka jarzynowa
Wędliny wiejskie
Pieczywo

DODATKOWA KOLACJA (płatna wg wyboru) :






Żurek z białą kiełbasą -17zł/os.
Zupa gulaszowa z kurczaka - 20zł/os.
Strogonow z udźca wołowego - 30zł/os.
Barszczyk czerwony z pasztecikiem – 15 zł
Gołąbki z mięsem dziczyzny z sosem pomidorowym (2szt.) - 30zł

MENU DLA DZIECI (do każdego menu): 45zł/os.




Rosół z kury lub zupa pomidorowa z domowym makaronem
Fileciki z kurczaka z frytkami lub ziemniakami i surówką
Deser lody z malinami i bitą śmietaną

Torty i ciasta dodatkowo płatne wg cennika wybranej cukierni
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KOMUNIA cena 160zł/os
(zupa w wazie, dania główne na półmiskach )
ZUPA (jedna pozycja do wyboru):
 Rosół z kury z domowym makaronem
 Krem z dyni z mleczkiem kokosowym i trawą cytrynową
 Zupa z leśnych grzybów
 Dwukolorowy krem z buraka i wędzonych ziemniaków z boczkiem
DANIE GŁÓWNE (trzy pozycje do wyboru):
 Schab pieczony z sosem dijon
 Polędwiczki wieprzowe z sosem z pieprzu i brandy
 Policzki wołowe w sosie winno-warzywnym
 Filet z dorsza na cytrynowych warzywach z sosem szafranowym
 Noga z kaczki z sosem rozmarynowym
 Tradycyjny kotlet schabowy
 Kotlety z kaszy jaglanej z warzywami (vege)
DODATKI (dwie pozycje do wyboru):
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki pieczone
 Frytki
 Kluseczki Gnocchi z pesto bazyliowym
 Kasza gryczana z parmezanem
WARZYWA (dwie pozycje do wyboru):
 Surówki
 Mix sałat z vinaigrette
 Warzywa grillowane
 Warzywa gotowane
 Karmelizowane buraki w cynamonie
DESER (jedna pozycja do wyboru):
 Mus z białej czekolady z malinami
 Strudel jabłkowy
 Brownie z sosem angielskim
 Lody śmietankowe z sosem malinowym na gorąco
NAPOJE:
Kawa, herbata, woda, soki
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PŁYTA ZIMNA:
 Śledzie z cebulą w śmietanie/ mini tatarki
 Tortilla z kurczakiem i warzywami/ mini burgery z szynką parmeńską
 Tramezzino z łososia z serkiem koperkowym
 Sałatka z szynką i serem
 Sałatka typu greckiego z ziołowym sosem vinaigrette
 Sałatka jarzynowa
 Wędliny wiejskie
 Pieczywo

DODATKOWA KOLACJA (płatna wg wyboru) :






Żurek z białą kiełbasą - 17zł/os.
Zupa gulaszowa z kurczaka 20zł/os.
Strogonow z udźca wołowego 30zł/os.
Barszczyk czerwony z pasztecikiem – 15 zł
Gołąbki z mięsem dziczyzny z sosem pomidorowym (2szt.) 30zł

MENU DLA DZIECI (do każdego menu): 45zł/os.




Rosół z kury lub zupa pomidorowa z domowym makaronem
Fileciki z kurczaka z frytkami lub ziemniakami i surówką
Deser lody z malinami i bitą śmietaną

Torty i ciasta dodatkowo płatne wg cennika wybranej cukierni
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