
Menu komunijne

Zupa

Domowy rosó³ z makaronem

Dania obiadowe

Rolada œl¹ska 
Pieczeñ z karkówki szpikowana czosnkiem

i marynowana w zio³ach prowansalskich
Sakwa rumcajsa

Kluski œl¹skie z sosem  pieczeniowym
Ziemniaki zapiekane lub puree

Surówka z czerwonej kapusty
Buraczki

Surówka z kapusty pekiñskiej

Kawa - herbata

Mix miês pieczonych wed³ug w³asnego przepisu
-Pieczony karczek marynowany w zio³ach

-Galantyna z kurczaka
-Roladka drobiowa nadziewana warzywami

-Mix serów oraz wêdlin
-Tradycyjna sa³atka jarzynowa

-Sa³atka broku³owa
-Pieczywo

-Mas³o

Napoje- woda niegazowana, napoje gazowane, soki.
0,5 litra na osobê.

Zimna plyta

Przedstawione menu stanowi podgl¹d oferty dla Klienta .
 Ceny ustalana s¹ indywidualnie.



Menu komunijne

Zupa

Domowy rosó³ z makaronem

Dania obiadowe

Rolada œl¹ska 
Schab po sztygarsku

Filet z kurczaka z zapiekanym serem
i marynowany w zio³ach prowansalskich

Kluski œl¹skie z sosem  pieczeniowym
Ziemniaki zapiekane lub puree

Surówka z czerwonej kapusty
Buraczki

Surówka z kapusty pekiñskiej

Kawa - herbata

Mix miês pieczonych wed³ug w³asnego przepisu
-Pieczony karczek marynowany w zio³ach

-Galantyna z kurczaka
-Roladka drobiowa nadziewana warzywami

-Mix serów oraz wêdlin
-Tradycyjna sa³atka jarzynowa

-Sa³atka broku³owa
-Pieczywo

-Mas³o

Barszcz z krokietem

Napoje- woda niegazowana, napoje gazowane, soki.
0,5 litra na osobê.

Zimna plyta

Kolacja

Przedstawione menu stanowi podgl¹d oferty dla Klienta .
 Ceny ustalana s¹ indywidualnie.



Menu komunijne

Zupa

Domowy rosó³ z makaronem

Dania obiadowe

Rolada œl¹ska 
Kotlet po szwajcarsku

Roladka drobiowa ze szparagami 
z serem i szynk¹.

Kluski œl¹skie z sosem  pieczeniowym
Ziemniaki zapiekane lub puree

Surówka z czerwonej kapusty
Buraczki

Surówka z kapusty pekiñskiej

Kawa - herbata

Mix miês pieczonych wed³ug w³asnego przepisu
-Pieczony karczek marynowany w zio³ach

-Galantyna z kurczaka
-Roladka drobiowa nadziewana warzywami

-Mix serów oraz wêdlin
-Tradycyjna sa³atka jarzynowa

-Sa³atka broku³owa
-Pieczywo

-Mas³o

Bogracz prosto z Wêgier.

Napoje- woda niegazowana, napoje gazowane, soki.
0,5 litra na osobê.

Zimna plyta

Kolacja

Przedstawione menu stanowi podgl¹d oferty dla Klienta .
 Ceny ustalana s¹ indywidualnie.
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