Zestaw komunijny standard 139,99zł/os

Obiad:
Rosół z akaro e
Rolada śląska wołowa
Rolada śląska wieprzowa
Pie zeń ze s ha u
Kluski polskie
Kluski śląskie
)ie iaki drążo e i i
Sałatka z kapusty zerwo ej
Surówka z iałej kapusty
Kapusta zas aża a
Kompot wieloowocowy
Deser:
Pana Cotta z musem
Ciasto pieczone – sernik (opcja)
Ciasto pieczone – ja łe z ik op ja
Ciasto pieczone - z owocami (opcja)
Tort komunijny (opcja)
Kawa
Herbata
Pepsi, Mirinda, 7up
Woda mineralna G/NG
Sok 100%

Obiad:
Rosół z akaro e
Rolada śląska wołowa
Rolada śląska wieprzowa
Pie zeń ze s ha u
Kaczka pieczona
Kluski polskie
Kluski śląskie
)ie iaki drążo e i i
Sałatka z kapusty zerwo ej
Surówka z iałej kapusty
Kapusta zas aża a
Kompot wieloowocowy
Deser:
Pana Cotta z musem
Ciasto pieczone – sernik
Ciasto pieczone – ja łe z ik
Ciasto pieczone - z owocami
Tort komunijny (opcja)
Kawa
Herbata
Pepsi, Mirinda, 7up
Woda mineralna G/NG
Sok 100%

Zi a płyta:
Wędli y róż ogatu kowe:
Szynka staropolska
Kieł asa krakowska
Polędwi a sopo ka
Polędwi a dro iowa
Sery róż ogatu kowe:
Sery żółte
Sery pleś iowe
Rolada serowo - łososiowa
Pasztety pieczone
Roladki szynkowe nadziewane
Tymbaliki z kurczaka
)estaw ięs pie zo y h
Sałatka gre ka
Sałatka jarzy owa
Sałatka a gielska z kur zakie
Śledź sosie tatarski
Śledź oleju z e ulką
Jaja faszerowane
Pieczywo
Masło
Owoce dekoracyjne

Zi a płyta:
Wędli y róż ogatu kowe:
Szynka staropolska
Kieł asa krakowska
Polędwi a sopo ka
Polędwi a dro iowa
Sery róż ogatu kowe:
Sery żółte
Sery pleś iowe
Po idorki adziewa e sałatką
Pasztety pieczone z żurawi ą
Roladki szynkowe nadziewane
Tymbaliki z kurczaka
)estaw ięs pie zo y h
Sałatka gre ka
Sałatka jarzy owa
Sałatka angielska z kurczakiem
Śledź sosie tatarski
Śledź oleju z e ulką
Ryba po grecku
Jaja faszerowane
Befsztyk tatarski
Roladki z łososia wędzo ego
Pieczywo
Masło
Owoce dekoracyjne

Zestaw komunijny premium 169,99zł/os
Kolacja I:
Potrawka kozacka z pieczywem

Kolacja:
Potrawka kozacka z pieczywem
lub
Barsz zyk z krokiete
ięs y

Dodatkowe informacje:
1. Mi i al a ilość za awia y h zestawów
15szt.
2. Potrawy gorą e wy ie e:
 Ćwiartki z kur zaka
 Kotlet schabowy
 Filet z kurczaka
 Rolada drobiowa
 Pie zeń z kar zku
 Kotlet szwajcarski
3. Dopłata iasta 9,99zł/os i tort 9,99zł/os
4. Możliwość wykupie ia sa ego o iadu
60zł/os
5. Transport ustalany indywidualnie
6. Koszt o sługi ustala y i dywidual ie ok
300zł
7. Uży ze ie zastawy stołowej e a ustala a
indywidualnie przy peł ej wersji z obsługą
zastawa gratis)

Kolacja II:
Barsz zyk z krokiete

ięs y

Dodatkowe informacje:
1. Mi i al a ilość za awia y h zestawów
15szt.
2. Potrawy gorą e wy ie e:
 Ćwiartki z kur zaka
 Kotlet schabowy
 Filet z kurczaka
 Rolada drobiowa
 Pie zeń z karczku
 Kotlet szwajcarski
3. Dopłata tort 9,99zł/os
4. Możliwość wykupie ia sa ego o iadu
70zł/os
5. Transport ustalany indywidualnie
6. Koszt o sługi ustala y i dywidual ie
7. Uży ze ie zastawy stołowej e a ustala a
indywidualnie

