KOMUNIA

w najpiękniej położonym hotelu w Poznaniu

Zestawy komunijne
dotyczy oferty powyżej 10 osób

zestaw I – 155 PLN/ 1 os.

zestaw II – 170 PLN/ 1 os.

ZUPA

ZUPA

Rosół z makaronem

Krem szparagowy z groszkiem

DANIA GŁÓWNE (2 porcje/ 1 os.)

DANIA GŁÓWNE (2 porcje/ 1 os.)

Kacze udko confit, gruszka
Schab pieczony ze śliwkami i morelami
Kotlet de Volaille
Policzki wieprzowe z sosem kurkowym
Łosoś w płatkach migdałów

Polędwiczki wieprzowe zapiekane ze szparagami
i mozzarellą
Kaczka pieczona
Kotlet imperial
Zrazy wołowe
Łosoś zapiekany z pesto, pomidorki cherry

DODATKI
Ziemniaki, pyzy, frytki
Warzywa gotowane na parze
Trzy rodzaje surówek, sosy

DESER

DODATKI
Ziemniaki, pyzy, frytki, kopytka
Warzywa gotowane na parze,
Trzy rodzaje surówek, sosy

DESER

Puchar lodów z owocami
Tort dostarczy organizator

Gorące maliny z lodami waniliowymi

NAPOJE

NAPOJE

Woda mineralna z cytryną / bez ograniczeń /
Soki / 20 cl – 1 os./
Kawa lub herbata

Woda mineralna z cytryną / bez ograniczeń /
Soki / 50 cl – 1 os./
Kawa lub herbata
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Zestawy komunijne
dotyczy oferty powyżej 10 osób

zestaw III - 170 PLN/ 1 os.
ZUPA
Zupa kurkowa z kluseczkami

DANIA GŁÓWNE (2 porcje/ 1 os.)
Kacze udko confit
Zrazy wołowe
Schab z pieczarkami i serem
Eskalopki cielęce z szałwią i prosciutto crudo
Pstrąg łososiowy na szpinaku, sos winno-maślany

DODATKI
Ziemniaki, pyzy, frytki, gnocchi
Warzywa gotowane na parze
Trzy rodzaje surówek, sosy

DESER
Lody z truskawkami i bitą śmietaną
Tort + ciasto dostarczy Organizator

NAPOJE
Woda mineralna z cytryną / bez ograniczeń /
Soki / 50 cl – 1 os./
Kawa lub herbata
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KOMUNIA zimny bufet
opcja dodatkowo płatna

propozycja I – 40 PLN/ 1 os

dotyczy oferty powyżej 10 osób

2 porcje/ 1 osobę
Roladki z szynki z sałatką jarzynową
Galantyna z kurczaka
Schab w galarecie
Indyk z owocami
Sałatka grecka
Sałatka hawajska
Pieczywo ,masło

propozycja III – 50 PLN / 1 os.
2 porcje/ 1 osobę
Deska serów i wędlin dojrzewających
Mozzarella z pomidorami i bazylią
Roladki z szynki ze szparagami
Tatar wołowy
Sushi z łososiem , krabem , tuńczykiem
Wrapy z kurczakiem , rucolą i serkiem almette
Łódeczki z melona i wędzonej szynki
Sosy, pieczywo, masło
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