MENU KOMUNIJNE

I 2017

OBIAD :
1. Tradycyjny rosół wiejski z makaronem/ lub
Krem pieczarkowy z grzankami
2. Zraziki wieprzowe sprawione tradycyjnie w sosie własnym
3. Królewskie roladki drobiowe w złotej panierce
4. Bioderka drobiowe faszerowane pieczarkami
Dodatki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ziemniaki z wody z koperkiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Talarki ziemniaczane
Buraczki zasmażane
Marchewka karmelizowana z dodatkiem masełka
Zestaw surówek – 2 rodzaje

KAWA, HERBATA- podawana bez ograniczeń , Ciasto własne
Napoje niegazowane , woda z cytryną podawana w dzbankach – bez ograniczeń
KOLACJA :
Na zimno :
1. Półmiski lekkich wędlin
2. Schab po warszawsku z sosem koktajlowym i czosnkowym
3. Naleśnik szpinakowy z musem wędzonych ryb
4. Chrupiące zapiekaneczki
5. Sałatka z makaronem ryżowym z szynką , brzoskwinią i pomidorkiem
koktajlowym
6. Sałatka Capresse
7. Tymbalijka drobiowa
8. Chlebek wiejski , masełko
Na ciepło :
1. Pstrąg tęczowy w ziołach dzwonki
2. Forszmak drobiowy lub żurek wiejski / jedna zupa do wyboru /
3. Przysmak francuski z drobiowo –szpinakowym farszem
Koszt organizacji przyjęcia komunijnego z w/w menu wynosi 160,00 zł / osoba
Dodatkowo polecamy deser lodowy w cenie 12 zł / osoba

MENU KOMUIJNE II

2017

OBIAD:
1. Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym / lub
Krem pieczarkowy z grzankami / lub Rosół wiejski z makaronem
2. Soczysta kaczka z pomarańczą
3. Roladki drobiowe panierowane nadziewane masełkiem
4. Zraziki wieprzowe sprawione tradycyjnie w sosie własnym
Dodatki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ziemniaki z wody z koperkiem
Ziemniaki puree
Talarki ziemniaczane
Kapustka modra
Fasolka szparagowa okraszona bułką tarta
Zestaw dwóch surówek

KAWA, HERBATA - podawana bez ograniczeń , Ciasto własne
Napoje niegazowane ,woda z cytryną podawana w dzbankach – bez ograniczeń
KOLACJA ;
Na zimno :
1. Półmiski lekkich wędlin
2. Schab po warszawsku z sosem koktajlowym i czosnkowym
3. Naleśnik szpinakowy z musem wędzonych ryb
4. Chrupiące zapiekaneczki
5. Sałatka z makaronem ryżowym z szynką , brzoskwinią i pomidorkiem
6. Sałatka Capresse
7. Tymbalijka drobiowa
8. Chlebek wiejski , masełko
Na ciepło :
1. Pstrąg tęczowy w ziołach dzwonki
2. Eskalopki z kurczaka w migdałach z kolendrą
3. Forszmak drobiowy lub żurek wiejski / jedna zupa do wyboru /
4. Przysmak francuski z drobiowo –szpinakowym farszem
Koszt organizacji przyjęcia komunijnego z w/w menu wynosi 170,00zł /osoba
Dodatkowo polecamy deser lodowy w cenie 12 zł / osoba

