Propozycja Komunijna
Zupa: (Proszę o wybranie jednej pozycji)
Domowy rosół z makaronem, marchewką i kawałkami kurczaka
Krem pomidorowy z bazylią i grzankami
Chłodnik litewski z jajkiem przepiórczym
Danie główne: (Proszę o wybranie jednej pozycji,
istnieje możliwość zamiany dodatków)
Polędwiczka wieprzowa z sosem maślakowym podana z kluskami gnocchi i mixem
sałat włoskich z pomidorkiem koktajlowym skropiona sosem balsamicznym
Pierś z kurczaka faszerowana szynką i serem mozzarella polana sosem szpinakowym
ułożona na złocistych kopytkach z dodatkiem sałatki wiosennej posypanej sezamem
(sałata, rzepa marynowana, pomidor koktajlowy sos na bazie octu ryżowego)
Chrupiący devolay z masłem i koperkiem ułożony na młodych ziemniakach z mizerią
Deser:
Owoce południowe
Cztery rodzaje ciast
Danie gorące: (Proszę o wybranie jednej pozycji)
Poliki wołowe duszone w ciemnym sosie z dodatkiem papryki i posmakiem czosnku,
podane z kluskami półfrancuskimi i surówką
Pikantny gulasz z kurczakiem i warzywami w sosie pomidorowym z dodatkiem
pieczywa
Barszczyk czerwony z pasztecikiem

Zimne zakąski:
Łosoś wędzony faszerowany serkiem mascarpone otulony w naleśniku koperkowym
Pasztet drobiowo - wieprzowy podany z konfiturą z czerwonej cebuli
na bazie czerwonego wina
Roladki z chrupiącego bekonu i wątróbki drobiowej
Rolada drobiowa z papryką i serem camembert
Kaczka po tyrolsku
Pieczywo jasne, ciemne
masło ziołowe lub czosnkowe
Sałatki:
Sałata z grillowanym kurczakiem, pomarańczą, granatem wzbogacona kiełkami,
z sosem jogurtowym z curry
Mix sałat włoskich z trzema rodzajami sera z dodatkiem prażonych nasion dyni
i słonecznika, podane z dressingiem musztardowym oraz wstążkami ogórka
i kawałkami pomidora
Sałatka ze szpinakiem i rukolą z dodatkiem makaronu Acini di Pepe
oraz pomidorami, chrupiącym boczkiem i sosem cezar
Napoje (bez ograniczeń)
Kawa parzona, rozpuszczalna i z ekspresu
Herbata
Soki owocowe, woda mineralna z cytryną

Ewentualnie zamienniki dla dzieci
Tradycyjna zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem
Domowy rosół z makaronem, marchewką i kawałkami kurczaka
Panierowana pierś lub nugetsy z kurczaka podane z frytkami i surówką
Paluszki rybne z łososia z frytkami i surówką

Spaghetti bolognese
Koszt 160-180zł/os. W zależności od wybranych dań.

