Na kolejnej stronie znajdują się propozycje układania MENU

PROPOZYCJE UKŁADANIA MENU
Mogą Państwo ułożyć menu dla swojego przyjęcia zgodnie z własnymi upodobaniami i smakami Państwa gości.
Dla osób niezdecydowanych przygotowaliśmy kilka propozycji.
OBIAD
(W zależności od wybranych mięs i dodatków około 35-40 zł/os.)









ZUPA. Rosół tradycyjny z makaronem, dla dzieci można wybrać zupę pomidorowa z ryżem.
Porcja 1 litr zupy jest przewidziana na 3-4 osoby (w zależności od pojemności Państwa talerzy).
DODATEK ZIEMNIACZANY. Ugotowane we własnym zakresie ziemniaki lub puree ziemniaczane.
MIĘSA. Sugerujemy 3 sztuki mięsa na osobę ale w 4-5 rodzajach mięs, w tym jedno w sosie. Przykładowe
zestawy:
1. Davolay z serem, Schabowy panierowany, Mielony ze śliwką w boczku, Karkówka w sosie.
2. Devolay z serem i szpinakiem, Schabowy panierowany, Mielony klasyczny, Zrazy w sosie.
3. Devolay z serem, Schabowy z dodatkiem, Mielony klasyczny, Polędwiczki w sosie kurk. (100g na os.).
DODATKI WARZYWNE. Sugerujemy około 150-200 g na osobę. Proponujemy:
1. Same surówki – 150g na osobę
2. Surówki oraz dodatek na ciepło (np. bigos/kapusta zasmażana) – 100g surówek i 100g dodatku ciepłego
DODATKOWO DLA DZIECI. Nagetsy z sosem czosnkowym. Porcja 250g jest przewidziana na 2 dzieci.

KOLACJA – propozycja I
(W zależności od wybranych mięs i dodatków około 17-24 zł/os.)






BARSZCZYK CZERWONY CZYSTY. Porcja 1 litr jest przewidziana na 3-4 osoby dorosłe, w zależności od
pojemności naczyń (kubeczka/bulionówki) jakimi Państwo dysponują.
DODATKI DO BARSZCZYKU. Przykładowe zestawy:
1. Krokiet z pieczarką 2 szt/os., Paszteciki z mięsem 2szt/os.
2. Krokiet z pieczarką 1 szt/os., Paszteciki z mięsem 2szt/os. Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy.
3. Krokiet z pieczarką 1 szt/os., Paszteciki z mięsem 1szt/os. Szaszłyk wieprzowy, Udka pieczone MIX.
DODATKOWO DLA DZIECI. Można dobrać parówki z serem w naleśniku.

KOLACJA – propozycja II










(W zależności od wybranych mięs i dodatków około 27-40 zł/os.)

KLUSKI ŚLASKIE lub KOPYTKA. Porcja 600g jest przewidziana na 3-4 osoby dorosłe
MIĘSA. Sugerujemy na osobę 2 sztuki mięsa (jedno pieczone i jedno w sosie) oraz gulasz wieprzowy lub wołowy.
Przykładowe zestawy:
1. Udka pieczone MIX, Gołąbki w sosie pomidorowym, Gulasz wołowy ala strogonow (150g na osobę)
2. Szaszłyk drobiowy z cebulką, Karkówka w sosie pieczeniowym, Gulasz wieprzowy (150g na osobę)
DODATKI WARZYWNE. Sugerujemy około 100g dodatku na ciepło na osobę. Klienci najczęściej wybierają
buraczek zasmażany, może być też kapusta zasmażana, jeśli nie było bigosu do obiadu.
DODATKOWO DLA DZIECI. Można dobrać pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym.
PODWIECZOREK – mniejsze podanie
W zależności od przewidywanej długości przyjęcia i wybranej kolacji, można wybrać jedno mniejsze ciepłe
podanie z zupą. Porcja 1 litr zupy przewidziana na 3 osoby dorosłe. Nasze propozycje:
1. Barszczyk biały czysty, podany sam lub z ugotowanym jajkiem/białą kiełbasą z wody.
2. Flaki wołowe, podane z chlebem.
DODATKOWO DLA DZIECI. Naleśniki z serem twarogowym.

