UL. PLONÓW 5 A
41-200 SOSNOWIEC
TEL. (0 32) 291 30 16, 607 852 190

PROPOZYCJA MENU
Cena zawiera dekorację stołów, obsługę kelnerską, nagłośnienie,
oświetlenie, kącik dla dzieci

Zupa (jedna do wyboru)
Domowy rosół z makaronem
Zupa krem borowikowa z kluseczkami francuskimi
Zupa krem brokułowa z groszkiem ptysiowym i prażonymi migdałami
Zupa krem pomidorowa (włoska) z ryżem lub makaronem
Zupa krem z zielonego groszku z grzankami
Zupa cebulowa z grzankami i parmezanem
Lub inna wg. życzenia

Danie główne (do wyboru)
Rolada wieprzowa w sosie grzybowym lub własnym
Schab faszerowany śliwkami i morelami
Filet z kurczaka faszerowany pieczarkami, serem żółtym, jajkiem przepiórczym
Filet drobiowy po parysku z pieczarkami
Filet z kurczaka grillowany z żółtym serem i ananasem polany białym winem
Schab po parysku z pieczarkami
Schab w sosie własnym
Schab panierowany
Sakiewki ze schabu faszerowane szpinakiem, fetą i pomidorem suszonym

Dodatki do dań (2 do wyboru)
Ziemniaki z wody
Ziemniaki opiekane
Frytki
Kluski śląskie tradycyjne

Surówki (3 do wyboru)
Kapusta czerwona
Biała kapusta na jogurcie
Surówka wiosenna (sałata lodowa, sałata pekińska, ogórek, pomidor, cebula,
sos winegret)

Sałatka z pora, z kukurydzą i świeżą papryką
Sałatka z selera z rodzynkami
Mizeria
Kapusta zasmażana
Surówka z marchwi, z ananasem i jabłkiem
Z buraczków

Deser (jeden do wyboru)
Szarlotka z bitą śmietaną i lodem
Lody z bitą i owocami z gorącym musem malinowym
Flambirowane banany

Napoje
Kawa/herbata (bez ograniczeń)
Napoje różne do wyboru: soki wieloowocowe, woda mineralna
gazowana, niegazowana.

Zimna płyta
Półmisek wędlin, serów z owocami
Szynka (wyrób własny)
Pasztet (wyrób własny)
Ryby na 4 sposoby (ryba po grecku, ryba w zalewie słodko - kwaśnej, śledzie
w sosach, kulki rybne w zalewie)
Roladki z fetą i grillowaną papryką
Sałatka z wędzonego kurczaka
Mini pizza
Melon z szynką dojrzewającą z granatem
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa lub nicejska
Jajka faszerowane pieczarkami
Jajka z łososiem i kawiorem
Warzywa świeże
Pieczywo/masło

Kolacja (dodatkowo płatna)
Udko w chrupiącej panierce, frytki, surówka
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Bogracz
Strogonof
Barszcz czerwony z krokietem
Przy zakupie dwóch butelek alkoholu istnieje możliwość przyniesienia
własnego. Cena jednej butelki to 60 zł.

