Propozycje menu:
Komunia 2014

Zupa : Do wyboru jedna z propozycji







Rosół z makaronem serwowany w talerzu
Rosół z pierożkami grzybowymi
Bulion z ciastem naleśnikowym i kawałkami kurczaka
Bulion z pierożkami z mięsa wołowego
Krem brokułowy z prażonymi migdałami
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym

Danie główne: Do wyboru jedna z propozycji
 Rolada z schabu , polędwiczka wieprzowa serwowana na sosie kurkowym podawana z
kremowym puree serwowana z mini marcheweczką na miodzie
 Rolada z karkówki, Filet pieczony, polędwiczka wieprzowa serwowana z ziemniaczkami
puree z dodatkiem warzyw z pary. sos pieczeniowy
 Roladka drobiowa, schab pieczony podana na kapuście zasmażanej z dodatkiem
ziemniaczków puree
 Polędwiczka wieprzowa faszerowana borowikiem podana na sosie pieprzowym z
dodatkiem ziemniaczków puree oraz mieszanki warzyw z pary
 Polędwiczka wieprzowa faszerowana oscypkiem, boczkiem i cebulą serwowana z sosem
kurkowym w asyście ziemniaczków puree oraz brokułu
 Polędwiczka wieprzowa obtoczona szynką parmeńską serwowana z sosem pieprzowym
ziemniaczkami puree oraz buraczkami na słodko z dodatkiem boczku
 Pieczona polędwiczka wieprzowa serwowana na sosie grzybowym podana z
ziemniaczkami purre oraz zieloną szparagówką

Surówki do Obiadu: Dwie propozycje do wyboru







Surówka z marchewki z kawałkami pomarańczy
Surówka z Selera z dodatkiem rodzynek
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z Białej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Surówka z buraczków: ćwikła

Deser: Do wyboru jedna z propozycji





Szarlotka na ciepło serwowana z lodami waniliowymi oraz polewą czekoladową
Puchary lodowe z owocami oraz bitą śmietaną
Panacotta serwowana z musem z świeżych truskawek z odrobiną mięty
Panacotta serwowana z ciepłym sosem malinowo żurawinowym z dodatkiem piernika
czekoladowego
 Krem brulle serwowany z opalanym brązowym cukrem
 Sernik na ciepło serwowany z gorącą czekoladą z dodatkiem świeżych owoców
 Delikatne Tiramisu serwowane w pucharkach

Zakąski: Sześć zakąsek do wyboru



























Wędliny, mięsa pieczyste
Karkówka pieczona z wędzoną śliwką
Tymbaliki Drobiowe
Rożki po staropolsku
indyk w otulinie kokosowej z sosem cumberland
jajka faszerowane
Pstrąg faszerowany
Roladka z szpinakiem i serkiem almete
Rolada z gęsi
Filet z morelą
Galantyna
Filet faszerowany żurawiną
Roladka z łososia z paluszkami krabowymi
Ogórki faszerowane
Schab faszerowany polędwiczką
Galaretki z łososiem
filet z kurczaka w otulinie boczku z dodatkiem cukinii
Schab zalewany galaretką
Mix serów pleśniowych z dodatkiem musu żurawinowego
Pasztet z dzika
Pasztet z królika
Sałatka grecka
Sałatka Jarzynowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z wędzonym kurczakiem
Sałatka warzywna











Sałatka z selera z ananasem i szynką
Sałatka z paluszków krabowych
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Śledź po japońsku
Śledź po węgiersku
Śledź z podsmażanym borowikiem
Śledź w śmietanie
Śledź w musztardzie
Śledź z rodzynkami

Kolacja Pierwsza: Jedna z propozycji do wyboru
 Goloneczki piszczelowe z sosem chrzanowym ziemniaczki z pieca oraz surówka z
czerwonej kapusty
 Sakiewka wieprzowa faszerowana farszem mięsnym oraz warzywami serwowana z
sosem pomidorowym oraz kapustą zasmażaną. Talarki ziemniaczane
 Schab po myśliwsku serwowany z kluskami śląskimi
 Sakiewka drobiowa faszerowana mieszanką warzyw serwowana na sosie serowym z
ryżem lub ziemniaczkami z pieca
 Szaszłyczki wieprzowe serwowane z sosem czosnkowym, ziemniaczkami opiekanymi
oraz surówką z białej kapusty
 Filet z kaczki serwowany z sosem żurawinowym z karmelizowanymi jabłkami z
dodatkiem kopytek ziemniaczanych
 Chrupiące podudzie drobiowe serwowane na pikantnej kapuście włoskiej z dodatkiem
talarków ziemniaczanych
 Filet z łososia norweskiego serwowany na sosie serowym z dodatkiem ryżu dzikiego i
surówki z białej kapusty
 Sandacz pieczony serwowany z dodatkiem podsmażanych grzybów serwowany z ryżem
 Sakiewka drobiowa faszerowana mięsem serwowana z opiekanymi ziemniaczkami

Kolacja Druga : Jedna z propozycji do wyboru
 Barszcz czerwony z krokietem warzywnym lub mięsnym (dodatkowo pieróg regionalny,
bułeczki z kapustą i grzybami
 Flaczki
 Żur po staropolsku
 Zupa Grzybowa
 Krem borowikowy

