Propozycja I:
80,00 zł/os.

Dania gorące:
Rosół po królewsku z makaronem i łezkami cielęcym
Filet z kurczaka z mozzarellą w płatkach migdałowych z ziemniakami purèe i nowalijkami
Zimne przekąski:
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki z jabłkami
rolada z boczku z polędwiczką
roladki z szynki z musem chrzanowym
schab w galarecie z malinami
jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, z papryką, żółte)
sałatka z grillowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
sałatka wiosenna z jajkiem i pomidorami
sałatka krabowa z avocado
ogórki małosolne
sosy bankietowe
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, babeczki mix. 100g/os.
owoce
Napoje:
soki owocowe 0,5 l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata
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Propozycja I:
90,00 zł/os.

Dania gorące:
Krem z pomidorów z pesto bazyliowym
Roladka drobiowa faszerowana papryką, szczypiorkiem i serem feta
z ziemniakami puree i bukietem sałat
Zimne przekąski:
wybór mięs pieczonych (wyroby własne):
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki z jabłkami
rolada z boczku z polędwiczką
pomidory faszerowane po szwajcarsku
roladki z szynki z musem chrzanowym
roladki z indyka z owocami z crocantem
sałatka z grillowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
sałatka wiosenna z jajkiem i pomidorami
kolorowa sałatka warzywna z prażonymi migdałami
ogórki małosolne
sos tatarski
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta,
ciasteczka koktailowe, babeczki mix. 100g/os.
owoce
Napoje:
soki owocowe 0,5 l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
napoje gazowane 0,5 l/os.
kawa/herbata

Propozycja II:
95,00 zł/os.

Dania gorące:
Zupa grzybowa z kluseczkami
Schab faszerowany musem pietruszkowym z ziemniakami opiekanymi
i zestawem surówek wiosennych
Zimne przekąski:
miruna faszerowana pistacjami
roladki z szynki z musem chrzanowym
pomidory faszerowane po szwajcarsku
wybór mięs pieczonych (wyroby własne):
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki z jabłkami
rolada z boczku z polędwiczką
polędwiczki z ricottą w maladze
sałatka Gyros z kurczakiem
sałatka grecka z serem feta
sałatka brokułowa z szynką
ogórki małosolne
sos tatarski
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta,
ciasteczka koktailowe, babeczki mix. 100g/os.
Owoce
Napoje:
soki owocowe 0,5 l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
napoje gazowane 0,5 l/os.
kawa/herbata

Propozycja III:
105,00 zł/os.

Dania gorące:
Krem z cukinii
Polędwiczka z farszem kasztanowym w imbirowym sosie z kopytkami
i sałatą lodową z dynią
Zimne przekąski:
polędwiczki z ricottą w maladze
miruna faszerowana pistacjami
wybór mięs pieczonych (wyroby własne):
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki z jabłkami
rolada z boczku z polędwiczką
pomidory faszerowane po szwajcarsku
roladki z szynki z musem chrzanowym
sałatka Gyros z kurczakiem
sałatka grecka z serem feta
sałatka kalifornijska ze śliwką i salami
ogórki małosolne
sos tatarski
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta,
ciasteczka koktailowe, babeczki mix. 100g/os.
owoce
lody wielosmakowe z owocami
Napoje:
soki owocowe 0,5 l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
napoje gazowane 0,5 l/os.
kawa/herbata

Propozycje dla milusińskich:
(od 4 od 10 lat)
Dania gorące
Rosół z makaronem
Filet z kurczaka a la schabowy
frytki lub ziemniaki puree
mizeria lub marchewka cocktailowa
Bufet słodkości:
ciasta,
ciasteczka koktailowe,
babeczki mix.
Napoje
soki owocowe, napoje gazowane

Dodatkowo wg. Zamówienia:
I. Desery lodowe – 8,00 zł/porcja
II. Tort komunijny książka otwarta 55,00 zł/kg
III. Kolejne danie gorące:
Warkocz z karkówki w sosie borowikowym wraz z dodatkami – 18,00 zł/porcja
Łosoś grillowany z tagiatelle i sosem ogórkowym – 20,00 zł/porcja
Kieszeń drobiowa faszerowana warzywami z sosem vinegrette z dodatkami – 18,00 zł/porcja
Boeuf Strogonow – 12,00 zł/porcja
Wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym – 8,00 zł/porcja

