
Menu Komunia Święta 2018 
 
 

Obiad 
Zupy: 
Rosół z makaronem 
Serowo cebulowa z grzankami 
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 
 
Zestaw pierwszy 
Rolada wolowa                 
Dewolay                             
Bitki ze schabu 
Karczek grilowany 
Stripsy z kurczaka 
Sałatka z czerwonej kapusty,kolesław,sałatka wiosenna 
Kluska ślaska,ziemniak młody z koperkiem,frytki 
 
Zestaw drugi 
Bitka wołowa 
Sakiewki ze schabu z kapustą i grzybami 
Szwajcar z szynką i serem 
Filet w panierce 
Stripsy z kurczaka 
Surówka pekin w sosie vinegret,marchew z jabłkiem, 
salatka z białej kapusty 
Kluska ślaska,ziemniak młody z koperkiem,frytki 
 
Zestaw trzeci 
Brizol wolowy ze szpinakiem i jabłkiem 
Kotlet bacy 
Pieczeń wieprzowa 
Schab tradycyjny 
Stripsy z kurczaka 
Buraczki,kapusta zasmażana,mizeria 
Kluska ślaska,ziemniak młody z koperkiem,frytki 
 
Tort komunijny do ustalenia wygląd i smak 
Cztery gatunki ciasta ,ciasteczka,owoce 
Napoje zimne i cieple bez limitu 
cola,fanta,sprite,woda gazowana i niegazowana, 
soki:pomarańcz,jabłko,wieloowocowy,woda z 
limonką,miętą i cytryną, 
Kawa i herbata bufet 
Zimna plyta 
Dwanaście gatunków mies i wędlin 
Deska serów 
Galaretki drobiowe 
Szynka w galarecie 
Dodatki jarzynowe 
 

Salatki do zimnej płyty dwie do wyboru: 
Tradycyjna jarzynowa 
Selerowa z kurczakiem 
Porowa 
Tortelini 
Giros warstwowy 
Salatka z selera naciowego 
 
Deser lodowy z gorącymi malinami 

Kolacje: 
1.Szaszłyk wieprzowo drobiowy z ryżem i surówką pekin w 
majonezie 
2.Schab ze śliwką ziemniaki zapiekane surówka lodowa z 
fetą 
3.Udko faszerowane szyszki ziemniaczane sałatka z ogórków 
4.Placki ziemniaczane z gulaszem surówka z kiszonej 
kapusty 
5.Warkocz góralki z frytkami surówka wiosenna 
6.Schab z boczkiem stripsy ziemniaczane sałatka mix 
7.Filet w płatkach nestle talarki ziemniaczane surówka z 
marchwi 
8.Kluski z owocami 
9.Nalesniki z czekoladą 
10.Pierogi z serem 
 

W cenie: 
Zestaw obiadowy 
Zimna płyta z dwoma salatkami 
Tort ,ciasto,ciastka,owoce 
Napoje i soki 
Lody 
Jedna kolacja 
Dekoracja, kolor do ustalenia,kwiaty 
Niespodzianka Fontanna czekoladowa z owocami 
Animacja dla dzieci 
 
Cena 120zł/os dorosla 

          Dzieci do 3 lat gratis 
          Dzieci 4-10 lat – 30% rabat 
 
Do wyboru jeden z zestawów obiadowych z jedna zupą 
Dwa rodzaje sałatek do zimnej płyty 
Tort komunijny 
Jedna kolacja 

 

Propozycje menu oraz ilość gości i godzina przyjęcia do potwierdzenia 10 dni przed planowaną 
imprezą.  Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny spotkania.  Serdecznie zapraszamy 

 
 
 


