Restauracja Manhattan
Ul. Plonów 5 A 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 291 30 16 Kom. 607 852 190 P. Marzena 533 443 995
Email: manhattan.sosnowiec@wp.pl
________________________________________________________
PROPOZYCJA MENU - KOMUNIE
Cena do uzgodnienia w zależności od wybranych usług.

Cena zawiera:





Dekoracje stołów, świeże kwiaty
Obsługę kelnerską
Nagłośnienie
Oświetlenie
ZUPY ( jedna do wyboru)








Domowy rosół z makaronem
Zupa borowikowa z kluseczkami francuskimi
Zupa brokułowa z groszkiem ptysiowym i prażonymi migdałami
Zupa krem z zielonego groszku z dipem parmezanowym
Zupa krem pomidorowa (włoska) z makaronem lub ryżem
Zupa cebulowa z grzankami i parmezanem

 Lub inna zupa według życzenia

DANIA GŁÓWNE ( dwa do wyboru)

 Indyk w sosie kurkowym
 Soczysta pieczeń z piersi indyka
 Pstrąg faszerowany wędzonym łososiem, szpinakiem zapiekany
mozarellą
 Sakiewki faszerowane szpinakiem,fetą, suszonymi pomidorami w sosie
serowym
 Schab faszerowany pieczarkami, serem żółtym i jajkiem przepiórczym
 Filet drobiowy z ananasem, serem żółtym podlany białym winem
 Rolada wieprzowa w sosie własnym lub grzybowym
 Schab w sosie własnym
 Filet z drobiu po parysku z pieczarkami
 Filet z drobiu panierowany
 Kotlet schabowy panierowany
DODATKI ( dwa do wyboru)









Ziemniaki z wody z koperkiem i masełkiem
Ziemniaki opiekane w skórce
Kluski śląskie
Frytki
Ryż
Ryż z warzywami
Kasza
SURÓWKI ( trzy do wyboru)

 Kapusta czerwona
 Biała kapusta na jogurcie
 Surówka wiosenna (sałata lodowa, sałata pekińska, rukola, szpinak,
pomidor,
ogórek, 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
 Surówka z buraków czerwonych
DESERY( jeden do wyboru)








Sernik z musem malinowym
Szarlotka z lodami bitą śmietaną
Lody z bitą śmietaną i owocami
Tiramisu
Ptysie z serem mascarpone z musem truskawkowym
Owoce sezonowe podane na szklanych paterach

ZIMNA PŁYTA















Półmiski wędlin ( wyrób własny)
Szynka wędzona
Schab faszerowany
Filet z drobiu faszerowany
Pasztet
Melon z szynką dojrzewającą i granatem
Sałatka z wędzonego kurczaka
Sałatka grecka
Sałatka Caprese z pomidorkami koktajlowymi z mozzarelą i świeżą
bazylią
Ciasto francuskie faszerowane grillowanymi warzywami i kurczakiem
Jajka faszerowane wędzonym łososiem i kawiorem
Jajka faszerowane masą pieczarkową
Pieczywo/ Masło

NAPOJE
 Kawa/ Herbata bez ograniczeń

MENU DLA DZIECI
ZUPY






Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem
Zupa brokułowa z groszkiem ptysiowym
Inna wedle życzenia
DANIE GŁÓWNE






Klopsiki drobiowe z sosem warzywnym i kluseczkami
Nuggetsy, frytki, sałatka z marchewki i jabłka
Klopsiki rybne, ryż, brokuły
Udko z kurczaka z warzywami, ryż lub kasza
DESER






Pankejki z syropem klonowym
Naleśniki z bitą śmietaną i owocami
Racuszki z jabłkiem
Mini gofry z owocami i bitą śmietaną

Dla Vegetarian i Vegan istnieje możliwość ustalenia odpowiedniego menu.
Przykładowe propozycje:








Krem z kukurydzy z serem i orzeszkami włoskimi
Zupa dyniowa na mleku kokosowym
Zupa z pietruszki z gruszką
Klopsiki z kalafiora w sosie pomidorowym
Pieczone frytki z batatów z guacamole
Kotlety sojowe

