Menu na przyjęcie z okazji Pierwszej Komunii Świętej
w cenie 135zł/os.
Dzieci do 10 lat - 90 zł/os.
2019

Zupa (1 do wyboru):
 Rosół z kurczaka z cienkim makaronem
 Krem z pomidorów z warzywną mozaiką muśnięty kremową śmietaną

I Danie ciepłe (1 do wyboru):
 Schab nadziewany mięsem i kurkami w sosie ziołowym,
podany z ziemniakami opiekanymi i surówką sezonową
 Pularda drobiowa nadziewana marchewką,
podana z ziemniakami opiekanymi i surówką sezonową

Danie dla dzieci:
 Frykadelki drobiowe w chrupiącej panierce podane z frytkami i mizerią

II Danie ciepłe
(na półmiskach, dodatkowo płatne 15 zł/os.)
 Aromatyczne udko z kurczaka pieczone, podane z kolorowym ryżem

Przekąski zimne:










Schab gotowany sous-vide podany w galarecie
Pasztet z sosem tatarskim
Półmisek mięs pieczonych i wędzonych
Rolowany kurczak ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Ryba po grecku
Sałatka Chińska (ryż, papryka, kukurydza, szczypior, kurczak, majonez)
Sałatka Grecka (papryka, pomidor, ogórek, cebula czerwona, kapusta pekińska ser feta, oliwki, sos )
Ogórek, pomidor
Pieczywo jasne i ciemne

Napoje:
 Kawa, herbata
 Soki, Coca-Cola, Sprite
 Woda mineralna

Na deser:
 Ciasta
 Owoce

Dania dodatkowe za dopłatą:
Befsztyk tatarski
Ryba faszerowana
Deser lodowy (2 gałki lodów + bita śmietana + sos)

+12 zł/ os.
+10 zł/ os.
+10 zł/ os.
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