Oferta MENU na uroczystość okolicznościową.: - sala duża lustrzana

Zupa : (podana w wazach)


Rosół z makaronem

Drugie danie podane półmiskowo – 3 rodzaje mięsa do wyboru – 1,5 porcji na osobę















Kotlet schabowy z pieczarkami (koperta)
Kotlet schabowy tradycyjny
Rolada schabowa z boczkiem i ogórkiem kiszonym
Karczek w sosie + sos w sosjerkach
Rolada drobiowa ze szpinakiem
Rolada drobiowa z suszonymi pomidorami
Kotlet de volaille
Kotlet drobiowy po parysku
Dodatki:
Ziemniaki z koperkiem
Kluski śląskie
Kapusta zasmażana
Surówka z sałaty lodowej
Surówka z białej kapusty lub pekińskiej
Surówka z marchewki lub buraczki na zimno

Woda z cytryną i miętą oraz soki pomarańczowy, jabłkowy - w dzbankach bez limitu,
napoje Jurajska mix, pepsi - 2 butelki na osobę

Bufet na słodko:






Ciasta do wyboru:
jabłecznik, biszkopt z galaretką i owocami, sernik z polewą czekoladową,
miodownik, „łabędzi puch”
Deserki mix (tiramisu, oreo, truskawkowe, czekoladowa pianka)
Deska owoców (pomarańcz, kiwi, jeżyny, truskawki, borówki)
Kawa, herbaty mix – bufet – bez limitu.

Zimna płyta:











Półmisek wędlin: szynka, schab pieczony, pasztet mięsny, salami, kabanosy
Deska serów: sery pleśniowe, żółty, kozi, orzechy, żurawina
Sałatka królewska z szynką
Tortilla z kurczakiem i łososiem
Sałatka gyros lub ryba po grecku
Śledź w śmietanie i jabłkach lub w oleju lub w occie
Pomidory faszerowane tuńczykiem
Jajka faszerowane mix
Koreczki mix
Pieczywo mieszane

II Danie gorące do wyboru:





Pierogi z kaczką i jabłkiem 6 szt. + surówka z marchewką i rodzynkami
Pierogi z królikiem i żurawiną 6 szt. + surówka po grecku
Szaszłyk drobiowy + ryż + warzywa gotowane
Pstrąg smażony w migdałach+ ziemniaki opiekane + surówka z kiszonej kapusty

III Danie gorące do wyboru:







Bogracz
Boeuf Stroganow
Żurek z kiełbasą i jajkiem
Barszcz czerwony + pasztecik z mięsem
Barszcz czerwony + krokiet z mięsem
Barszcz czerwony + pieróg pieczony z mięsem
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