OFERTA KOMUNIJNA 2020
RESTAURACJA
„POD ZEGAREM”
Tel. 883 480 203
Tel. 535 345 001
recepcja@noclegipodzegarem.pl
Wierzbowa 2 , 80-180 Kowale

ZESTAW 1

115 pln / osoba

Zupa do wyboru:

Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem

Dania główne

Mięsa podawane na półmiskach
( 2 porcje mięsa na osobę)
Kotlet De Vollaile
Kotlet Schabowy
Zrazy wieprzowe w sosie własnym

Dodatki (3 rodzaje do wyboru):
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Frytki
Ryż
Kasza

Dodatki

Zestaw trzech surówek
Warzywa gotowane

Deser

2 porcje ciasta na osobę podawane na paterach

Napoje

Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) – 1 l / 4 osoby
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa, herbata (bufet kawowy) – bez ograniczeń

Zestaw z kolacją
175 pln / osoba

Swojskie wędliny
Jajko w majonezie
Mozzarella z pomidorem i bazylią
Filet z kurczaka w galarecie
Sałatka Grecka
Roladki szynkowe z kremem chrzanowym i jajkiem
Pieczywo
Masło

ZESTAW 2

130 pln / osoba
Zupa do wyboru:
Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Dania główne
Mięsa podawane na półmiskach
( 2 porcje mięsa na osobę)
Kotlet De Vollaile
Bitki wołowe w sosie własnym
Kotlet schabowy
Dodatki (3 rodzaje do wyboru):
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie
Frytki
Ryż
Kasza

Dodatki:

Zestaw trzech surówek
Warzywa gotowane
Buraczki czerwone zasmażane

Deser:

2 porcje ciasta na osobę podawane na paterach

Napoje

Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) – 1 l / 4 osoby
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa, herbata (bufet kawowy) – bez ograniczeń

Zestaw z kolacją
190 pln / osoba

Swojskie wędliny
Jajko w majonezie
Mozzarella z pomidorem i bazylią
Filet z kurczaka w galarecie
Sałatka Grecka
Roladki szynkowe z kremem chrzanowym i jajkiem
Pieczywo
Masło

ZESTAW 3

135 pln / osoba
Zupa do wyboru:
Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Dania główne
Mięsa podawane na półmiskach
( 2 porcje mięsa na osobę)
Kotlet De Vollaile
Filet z łososia w białym sosie
Zrazy wieprzowe w sosie własnym
Dodatki (3 rodzaje do wyboru):
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane
Frytki
Ryż
Kasza

Dodatki:

Zestaw trzech surówek
Warzywa gotowane
Buraczki czerwone zasmażane

Deser:

2 porcje ciasta na osobę podawane na paterach

Napoje

Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) – 1 l / 4 osoby
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa, herbata (bufet kawowy) – bez ograniczeń

Zestaw z kolacją
195 pln / osoba

Swojskie wędliny
Jajko w majonezie
Mozzarella z pomidorem i bazylią
Filet z kurczaka w galarecie
Sałatka Grecka
Roladki szynkowe z kremem chrzanowym i jajkiem
Pieczywo
Masło

Zestaw dziecięcy
(do lat 7)
50 pln
Rosół z makaronem
Pierś panierowana z kurczaka
Frytki
Ketchup
Surówki
Ciasto
Napoje (woda, sok, herbata)

Ceny zestawów obejmują wystrój sali: serwetki komunijne, świeże kwiaty, świece, biały
pokrowiec dla dziecka komunijnego oraz obsługę kelnerską
Przewidywany czas trwania obiadu – do 4 godzin
Dzieci do 3 lat – bezpłatnie
Dzieci od 3 do 7 lat – zestaw dziecięcy
Białe pokrowce na krzesła – dodatkowa opłata 9 zł / szt.
Możliwość przyniesienia własnego tortu (torty przyjmujemy w dniu uroczystości)
W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek gotówką w kwocie 300 zł
Ostateczna liczba gości podana na 7 dni przed uroczystością
Oferta przeznaczona dla minimum 15 osób

