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ZESTAWY KOMUNIJNE 2018 
OBOWIĄZUJĄ DO 15 OSÓB DOROSŁYCH 

 

                    Zestaw I 

Zupa  

Rosół królewski z makaronem 

 

 Mięsa (2 porcje na osobę) 

Dorsz  

De volaille z masełkiem i koperkiem 

Kotlet schabowy panierowany 

 

Sosy  

Sos kurkowy 

 

Dodatki  

Ziemniaki z koperkiem 

Talarki ziemniaczane w ziołach prowansalskich 

  

Surówki  

Surówka z białej kapusty 

Surówka z buraczków 

Surówka szopska z kapusty pekińskiej 

 

Napoje gorące: 

Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 

Napoje zimne :0,5l/os wody niegazowanej z cytryną w cenie menu 

 

Dodatkowe napoje zimne rozliczane są wg zużycia 10 zł/1l napojów gazowanych 8 zł/1l 

soku, 4 zł/1l wody. 

 

cena 85 zł/os 

Kwestia cista, tortu do ustalenia indywidualnie. 
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Zestaw II 

 

Zupy (jeden rodzaj do wyboru): 

Rosół królewski z makaronem 

Rosół królewski z kołdunami 

 

 Mięsa (2 porcje na osobę)  

Polędwiczka wieprzowa  

Kotlet Szwajcar( schab panierowany nadziewany szynką, żółtym serem i pieczarkami) 

De volaille z masełkiem i koperkiem 

Dorsz  

 

Sosy  

Sos kurkowy 

Sos pieczeniowy 

 

Dodatki  

Ziemniaki z koperkiem 

Talarki ziemniaczane w ziołach prowansalskich 

 

Surówki  

Surówka z białej kapusty 

Surówka z buraczków 

Surówka szopska z kapusty pekińskiej 

 

Napoje gorące: 

Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 

Napoje zimne :0,7l/os soku lub wody niegazowanej z cytryną w cenie menu 

 

Dodatkowe napoje zimne rozliczane są wg zużycia 10 zł/1l napojów gazowanych 8 zł/1l 

soku, 4 zł/1l wody. 

 

cena 95zł/os 

 

 

Kwestia cista, tortu do ustalenia indywidualnie. 

 



 

 

 

Zestaw III 

                                              Zupy (jeden rodzaj do wyboru): 

Rosół królewski z makaronem 

Rosół królewski z kołdunami 

Żurek staropolski 

 

 Mięsa  – 2,5 p. 

Polędwiczka wieprzowa  

De volaille z masełkiem i koperkiem 

Zrazy staropolskie 

                                                          Łosoś grillowany 

 

Sosy  

Sos pieczeniowy 

Sos kurkowy 

 

Dodatki ( 2 rodzaje do wyboru): 

Ziemniaki z koperkiem 

Talarki ziemniaczane w ziołach prowansalskich 

Kluseczki gnocchi 

Ryż z warzywami 

 

Surówki  

Surówka z białej kapusty 

Surówka z buraczków 

Surówka szopska z kapusty pekińskiej 

Bukiet warzyw ciepłych ( brokuł, marchewka, kalafior) 

 

Napoje gorące: 

Kawa, herbata różne rodzaje w cenie Menu 

 

Napoje zimne :1l/os soku lub wody niegazowanej z cytryną lub napojów gazowanych w 

cenie menu 

 

Dodatkowe napoje zimne rozliczane są wg zużycia 10 zł/1l napojów gazowanych 8 zł/1l 

soku, 4 zł/1l wody. 

 

Patera owoców 

cena 105zł/os 



 

 

 

Istnieje możliwość doboru przystawek do wybranego menu: 

 

Zestaw I Zimne przekąski  

Pieczarki faszerowane 

Jaja w sosie tatarskim 

Sałatka amerykańska z kurczakiem i sosem czosnkowym 

Sałatka jarzynowa 

Pieczywo jasne i ciemne 

 

Cena 30 zł/os 

 

Zestaw II Zimne przekąski  

Patery mięs zimnych ( schab ze śliwką, galantyna z kurczaka, karkówka pieczona 

faszerowana/schab faszerowany) 

Jaja w sosie tatarskim 

Sałatka amerykańska z kurczakiem i sosem czosnkowym 

Tartinki (placek ziemniaczany z łososiem i serkiem ziołowym) 

Sałatka jarzynowa 

Pieczywo jasne i ciemne 

 

Cena 40 zł/os 

 

Zestaw III Zimne przekąski 

Befsztyk tatarski 

Patery mięs zimnych ( schab ze śliwką, galantyna z kurczaka, karkówka pieczona 

faszerowana/schab faszerowany) 

Patera serów  

Pieczarki faszerowane 

Jaja w sosie tatarskim 

Sałatka z fetą grecką 

Salatka amerykańska z kurczakiem i sosem czosnkowym 

Pieczywo jasne i ciemne 

 

 Cena 55 zł/os 

 

Dania ciepłe podawane w czasie trwania przyjęcia 

Barszcz czerwony z krokietem  

 

Cena 12 zł/os 

 

 


