MENU*
KOMUNIA

Rynek 10
47-400 Racibórz
Tel. 884 184 908

I danie

−

Rosół z makaronem

II danie

−
−

Rolada śląska
Kotlet devolay (pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i serem feta
lub nadziewana szynką i serem lub pieczarkami i serem)
Kule z brokułami (pierś z kurczaka nadziewana brokułami i serem)
Schab Shiro (z pieczarkami, papryką, cebulką pod serową pierzynką)

(mięso podawane na
półmiskach: 2 szt. mięsa na
osobę)

Cena (zupa + drugie danie):
65 zł/osoba

Deser

−
−

Dodatki:
− Kluski śląskie, ziemniaki
− Zestaw surówek
− Sos pieczeniowy
−
−

Kawa/ herbata w dzbankach – bez limitu
Ciasta tortowe – 2 szt./osoba

Cena: 20 zł/osoba

Zimna płyta
(podawana na półmiskach.
Zmniejszenie oferowanych
propozycji nie zmniejsza ceny)

Cena: 40 zł/osoba

Z karty menu można dodatkowo zamówić lody, kawę mrożoną, desery
− Półmisek Szefa (wędliny i inne dodatki przygotowane przez szefa
kuchni)
− Półmisek serów (żółty, wędzony, pleśniowy, camembert)
− Mozzarella capresse (pomidory z serem mozzarella i bazylią)
− Zestaw kwaśny (pieczarki, papryka konserwowa, ogórek konserwowy)
− Sałatka egzotyczna (mix sałat, grillowany kurczak, granat, ananas,
pomidor, ogórek, sos vinegret)
− Bruschette na ciepło
− Pieczywo, masło

Kolacja

−

(podawana w formie
gotowego zestawu na talerzu do wyboru 1 danie dla
wszystkich gości)

−
−

Cena: 30 zł/osoba

−

−

Pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych w sosie pieczarkowym,
frytki, sałatka wiosenna
Schab wieprzowy panierowany w sosie pieczarkowym, frytki, sałatka
Łososiowa uczta (roladki drobiowe faszerowane łososiem i serem
mozzarella) w sosie serowym, dufinki, sałatka wiosenna
Piersi z kurczaka z grilla w sosie serowym, ziemniaki po amerykańsku,
sałatka wiosenna
Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym, kluseczki gnocchi, sałatka
wiosenna

Koszt organizacji przyjęcia wg. powyższego menu: 140 zł / osoba (cena obejmuje rabat)
Menu może być wzbogacone o dania według Państwa sugestii, potrzeb i smaku.
Dodatkowo można zamówić dania z naszej karty menu.
*menu obowiązuje od 1.10.2019 roku

