Propozycja menu na przyjęcie z okazji Komunii Świętej

PROPOZYCJA DAŃ DO WYBORU - Prosimy o wybór 1 dania z każdej propozycji w danej

kategorii wedle Państwa uznania:
Przystawki
Ptysie z musem z indyka i pesto bazyliowym
Plastry z kurczaka marynowane w syropie balsamicznym na kruchej sałacie
Mozzarella z czarnym sezamem i pomidorem skropiona oliwą bazyliową
Zupy
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem pomidorowy z kulką mozzarelli i pesto pietruszkowym
Aromatyczny krem z grzybów leśnych z grzankami ziołowymi
Mięsa
Rumiana pierś indycza w sosie z gorgonzoli
Filet z kurczęcia faszerowany szpinakiem i serkiem w sosie z grillowanej papryki
Polędwiczka wieprzowa w w sosie kurkowym
Filet z łososia w sosie z mleka kokosowego z trawa cytrynową
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Dodatki
Kremowe risotto
Młode ziemniaki gotowane z koperkiem
Mix kasz duszonych w pomidorach
Ziemniaki pieczone z czosnkiem i ziołami
Mix sałat
Wybór warzyw duszonych na parze
Mizeria na śmietanie
Mix surówek: Colesław, seler z żurawiną, marchewka z brzoskwinią
Desery
Klasyczne tiramisu
Pucharek lodów z owocami
Mus czekoladowy z gruszką z winna
Szarlotka na kruchym cieście z sosem malinowym i lodami
Napoje
Kawa czarna i biała
Herbata 3 rodzaje
Woda mineralna z cytryna
Sok owocowy 0,3 l na osobę

Koszt zestawu 3 dań: 110 zł (brutto)
Koszt zestawu 4 dań: 130 zł (brutto)

Zimna płyta dopłata 55zł/ os.
Deska wędlin, kiełbas i mięs pieczonych oraz serów
2 rodzaje sałatek do wyboru ( sałatka meksykańska, jarzynowa, cezar, grecka)
Warzywa peklowane ( pieczarki, papryka, korniszony)
Śledzie na 2 sposoby
Tymbaliki drobiowe
Roladki drobiowe z czarnuszką i morelami
Pieczywo mieszane, masło
Patery z ciastami
Owoce sezonowe
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Dodatkowe dania gorące 30,00 zł/ os. za danie
Roladki z kurczęcia nadziewane serem i panierowane klasycznie z frytkami i surówką
Wołowina po burgundzku z pieczywem
Indyk marynowany w ziołach z pieczonym batatem i sosem z żurawiny z surówką
Pork chop(stek wieprzowy z kostką) serwowany z wedgesami ziemniaczanymi i sosem
z palonej cebuli oraz surówką
Filet z kurczaka serwowany w sosie z curry z ryżem i mix sałat

Menu dziecięce:
Rosół z makaronem (w przypadku wyboru tej zupy w menu dla dorosłych)
lub krem pomidorowy
Kurczaki nuggesty z frytkami i surówką z marchwi i pomarańczy
Deser (taki jak dorośli)
Menu dla dzieci w cenie 55 zł za osobę
Dodatki
Napoje gazowane Coca-cola, fanta, sprite 4 zł/ 200 ml (szkło)
Sok owocowy 8 zł/l.
Butelka wina białego lub czerwonego 0,75 l w cenie 45 zł
Butelka wódki Wyborowej 0,5 l w cenie 45 zł
Korkowe 20,00 zł/but. 0,5 l.
Tort od 110,00 zł/kg
Pokrowce na krzesła 10zł/szt.
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