Menu Komunijne 2019
Menu dla dzieci :
Zupa 1 do wyboru:
 Pomidorowa/ kluseczkami
 Rosół drobiowy/ makaronem
Drugie danie jedno do wyboru:
 Nagetsy z kurczaka /ziemniaki /marchewka młoda lub surówka
 Kotlecik drobiowy w chrupiącym panco/ziemniaki /marchewka młoda lub
surówka
 Szaszłyk drobiowy z warzywami /ryż lub ziemniaki opiekane /surówka
Menu dla dorosłych :
Dania finger food do wyboru 4 pozycje:

















Mini tortille /chrupiący bekon/ pomidor/ serek ziołowy
Mini tortille/ kurczak/ świeże warzywa/ serek ziołowy
Mini tortille / serek ziołowy/ warzywa –vege
Chrupiąca samosa z sosem chili –vege
Mini tartinki / pikantne choriso /marynowana rzepa
Mini tartinki / mus serowy / pomidor kokilowy/kawior
Mini tartinki/ szynka/ musem serowym/pomidor koktajlowy
Mini roladki / bakłażan grillowany/ konfitura z czerwonej cebuli/kozi
ser/granat vege
Rolowana śliwka z boczkiem
Mini tartinki /mus z avocado/wędzony łosoś vege
Chrupiase koszyki z ciasta von ton /wędzony pstrąg /twaróg /Pesto vege
Pikantna sałatka tajska/ kurczakiem (lub vege)/ w liściach cykorii
Mus z wątróbek /pumpernikiel
Kulki melona /szynka dojrzewająca
Roladki z cukini /ser Philadelphia /pomidor koktajlowy /rozmaryn vege
Tatar z pomidorów /grzanka ziołowa
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Przystawki na półmisku do wyboru 2:











Tradycyjna Ryba po grecku wege
Półmisek swojskich wędlin/ mięsa pieczone/marynaty
Schab rolowany/ mus jajeczno-chrzanowym/ galareta
Jaja faszerowane musami smakowymi/z suszonych pomidorów/z
pieczonej papryki /z szpinakiem /z pieczarkami /z avocado (2 do
wyboru) vege
Dzwonki z kurczaka / sos z wiśni i imbiru
Carpacio /pieczone buraki/twaróg wędzony /rukola /owoc granatu vege
Pomidory faszerowane /kasza kuskus /grillowane warzywa
Szparagi/szynka/jajko/pomidorki cherry/galareta
Wybór pasztetów/pikle/konfitura z żurawiny

Sałatki 2 do wyboru:
 Mix sałat / karmelizowane orzechy/ gruszka piklowana/granat/ ser
pleśniowy
 Mix sałat/ boczniaki/chrupiący bekon/ grzanki/ ,pomidor koktajlowy / sos
vinegret
 Sałatka Rzymska/ kurczak ,łosoś ,lub krewetki/parmezan płatki /grzanki
/sos cezar
 Sałatka grecka
 Mix sałat / arbuz/maliny/ mięta /feta/ dressing malinowy
 Sałatka /pęczak/ pieczone buraki /kukurydza /kiełkami słonecznika
/prażonymi ziarnami słonecznika /sos sweet chili
 Sałatka hawajska/kurczak lub szynka /ananas /kukurydza/ryż /ogórek
świeży /dresing majonezowy
 Caprese/mozzarella/pomidory/pomarańcza/pesto bazyliowe/pieprz
młotkowany
 Mix sałat/wątróbki drobiowe/suszone pomidory/parmezan/winegret
mango
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Zupy do wyboru 1 350ml/os:









Rosół z makaronem
Flaki wołowe lub z boczniaka
Krem z pieczonego pomidora / śmietana/grzanki
Krem z białych warzyw / sweet chili / chips z jarmużu
Krem z zielonego groszku /czerwone Pesto/ groszek ptysiowy
Zupa tajska/kurczak/warzywa/chilli
Chłodnik litewski /jajko
Gulaszowa/kluseczki

Danie główne:
 Roladki drobiowe /warzywne ratatui /ryż żółty
 Karczek wieprzowy/ sos z czerwonego wina /ziemniaki z gzikiem /mix
sałat
 Kotleciki wieprzowe/ chrupiąca panierka z prażonymi migdałami /puree
ziołowe /warzywna sałatka Jullienie z rukolą
 Zrazik faszerowany wołowy/ pieczarki/kopytka ze szpinakiem i
pomidorami /buraczki na zimno
 Gicz wieprzowa marynowana w piwie /kluski śląskie /kapusta modra
 Trybowane podudzia z kurczaka/ sos balsamiczny/opiekane ziemniaki z
gzikiem /mix sałat
 Tradycyjny De volay /ziemniaczane puree/ mix sałat z klasycznym
vinegree
 Poliki wołowe /sos /pęczotto/bukiet warzyw /prażone migdały
 Smażony dorsz/Kus-kus/sałatka warzywna/sos porowy
 Filet z pstrąga/czarna soczewica/warzywa/sos kaparowy z pomidorkami
cherry
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Deser wybór 3 pozycji:












Kruche ciasto z rabarbarem
Jabłecznik
Comber
Szarlotka amerykańska
Sernik z musem malinowym
Mus czekoladowy / kruszona beza
Mus /nasiona chia / owoce/mleko kokosowe
Mus straciatella /brzoskwinia z cynamonem
Pana cotta waniliowa/sos owocowy
Sernik japoński
Orzechowec

Jeżeli nasza oferta nie przypadnie Państwu do gustu, bądź nie ma potrawy
którą Państwo oczekują, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
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