
obiekt OLE

 
Menu gorącego dania głównego

z możliwością wyboru potraw  45 zł/osobę
obiadowego lub kolacyjnego

podanego na półmiskach (wieloporcjowo)
dla minimum 10 osób

                                  Mięsa i ryby  1,5porcje na osobę 

   3 rodzaje do wyboru : -rolada śląska-wieprzowa- w sosie
                                   -udko z kaczki pieczone
                                   -roladka z polędwiczek wieprzowych ze szpinakiem i 
pomidorem suszonym
                                   -indyk faszerowany szparagami
                                   -karczek pieczony- w sosie mięsnym
                                   -udko z kurczaka pieczone
                                   -schab po sztygarsku
                                   -łopatka wieprzowa, faszerowana mięsem i grzybami
                                   -fileciki z indyka z pieczarkami 
                                   -pierś z kurczaka panierowana mozzarellą, bazylią i 
pomidorem suszonym
                                   -fantazja drobiowa z farszem, panierowana i zapieczona z 
serem
                                   -eskalopki z indyka
                                   -szaszłyk wieprzowy z boczkiem i cebulą
                                   -filet z ryby- łosoś z grilla z masełkiem koperkowym
                                   -filet z ryby- sandacz z sosem czosnkowym  
                     



                                             Surówki i sałatki

   3 rodzaje do wyboru :  -sałatka z kapusty czerwonej
                                   -surówka z kapusty białej mieszana
                                   -mieszanka sałat z sosem winegret
                                   -surówka z marchewki z owocami   
                                   -surówka z selera z orzechami
                                   -surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem
                                   -bukiet warzyw z masełkiem i rumianą bułeczką
                                   -buraczki
                                
                                 Dodatki 

   2 rodzaje do wyboru: -kluski śląskie białe i ciemne
                                -frytki
                                -szyszki ziemniaczane
                                -ziemniaki odsmażane z boczkiem i cebulą 
                                -ziemniaczki z koperkiem
                                -ryż z warzywami

Cena w/w gorącego dania głównego
 wynosi 45 zł /osobę

              Zupa -można dodatkowo zamówić do dania głównego za dopłatą 7,50 zł./
porcja
                      (1 rodzaj do wyboru): -rosół z makaronem
                                                      -cebulową z grzankami i serem żółtym
                                                      -krem z brokułów z grzankami
                                                  -krem z pieczarek z grzankami
                                                      -żurek staropolski



             Deser -można dodatkowo zamówić za dopłatą 8,00 zł/porcja
                     (1 rodzaj do wyboru):  -deser lodowy z owocami i bita śmietana
                                                      -gruszka w sosie waniliowym
                                                      -creme brulee
                                                      -tiramisu 
                                                      -sałatka owocowa

Napoje nie są wliczone w cenę menu, ich koszt doliczamy w/g ilości spożycia.
(przykładowe ceny :coca-cola 1l.-8,50zł, sok 1l-5,00-8,00zł, woda z cytryną 1,5l-4,50zł)

Każde inne menu skomponowane w/g życzeń klienta 
jest wyceniane indywidualnie
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