
&Propozycja menu imprezy okolicznościowej

&Cena za osobę
(do kalkulacji po wybraniu menu): ............. zł/os.

Czas trwania uroczystości tylko obiad około 2-3 godz.
Czas trwania uroczystości z zimna płytą około 6 godz.

Wariant IV - ... zł/os.

Zupa (1 do wyboru):
Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa

Zupa ogórkowa
Krem sezonowy

Danie główne (3 do wyboru):
Kotlet de volaille
Udko z kurczaka
Kotlet schabowy

Schab pieczony w sosie własnym
Karczek pieczony

Zraz wołowy
Dorsz w cieście ziołowym

Dodatki do dań (3 do wyboru):
Ziemniaki z masłem i koperkiem

Kluski śląskie
Pieczone ziemniaki

Frytki
Ryż

Wariant IV - ciąg dalszy

Surówki (3 do wyboru):
Surówka z kiszonej kapusty

Surówka z białej kapusty
Surówka z buraków

Surówka z kapusty pekińskiej
Mizeria z ogórków ze śmietaną

Napoje zimne i gorące:
Bufet z kawą i herbatą

Woda niegazowana
Sok pomarańczowy

Sok jabłkowy

Zimna płyta (3 do wyboru):
Schab ze śliwką

Pieczona karkówka w kolorowym 
pieprzu

Rolada z boczku z musztardą
Selekcja polskich serów

Wykwintny pasztet domowy 
z żurawiną

Rolada z kurczaka ze szpinakiem
Rolada wołowa z musem orzechowym

Tortilla z musem ziołowym
`

Sałatki (2 do wyboru):
Sałatka grecka

Sałatka jarzynowa
Sałatka brokułowa z bekonem i sosem 

czosnkowym
Sałatka nicejska z tuńczykiem 

i jajkiem
Pieczywo, masło

Ciasta (2 do wyboru):
Sernik

Ciasto czekoladowe
 Szarlotka,
 Tiramisu

Wariant I – 40 zł/os.

Zupa:
Rosół z makaronem

Drugie danie:
Kotlet schabowy

Pieczone ćwiartki ziemniaków
Surówka sezonowa

Napoje zimne:
Woda mineralna z cytryną bez 

ograniczeń
Sok jabłkowy 0,2 l

Napoje gorące:
Kawa i herbata bez ograniczeń

Wariant II – 50 zł/os.

Zupa:
Rosół z makaronem

Drugie danie:
Rolada z kurczaka z pieczarkami w 

sosie z zielonego pieprzu
Kluski śląskie

Surówka sezonowa

Napoje zimne:
Woda mineralna z cytryną bez 

ograniczeń
Sok jabłkowy bez ograniczeń

Napoje gorące:
Kawa i herbata bez ograniczeń

Deser (1 porcja/os.):
Sernik

Wariant III – 60 zł/os.

Zupa:
Rosół z makaronem

Drugie danie (2 mięsa na osobę):
Kotlet devolaille

Polędwiczki w sosie pieczeniowym ze 
śliwką

Kluski śląskie
Ziemniaki opiekane

Bukiet surówek

Napoje zimne:
Woda mineralna z cytryną bez 

ograniczeń
Sok jabłkowy bez ograniczeń

Napoje gorące:
Kawa i herbata bez ograniczeń

Deser (2 porcje/os.):
Sernik, Jabłecznik


