Uroczystość z okazji I Komunii Św. 2020r. – 195 zł / osobę*
- woda mineralna z świeżą miętą, pomarańczami i cytryną oraz soki: pomarańczowy,
jabłkowy, z czarnej porzeczki podane w dzbankach uzupełniane przez całe przyjęcie
- kawa ze śmietanką oraz herbata z cytryną i cukrem podawane przez całe przyjęcie na życzenie
Obiad
Rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem
lub
Krem z białych szparagów z oliwą lubczykową z kawałkami szparag
Kotlet de Volaille z masłem i zieloną pietruszką
Kurczak supreme marynowany w czosnku i kolendrze z sosem szafranowwym
Polędwica wieprzowa w sosie z liśćmi młodego szpinaku i zielonego groszku
Pieczony łosoś z panierką chrzanowo- parmezanową na ragout z kalarepy i cukinii z miętą
Młode ziemniaki z koperkiem, frytki, bułeczki bao bao z modrą kapustą
Młode warzywa ma parze, surówki (3 rodzaje)
Ogółem – 2 porcje na osobę
Tort - wliczony w cenę (Biblia)
Kawa, herbata
Opcja dodatkowe: Deser
Lody z owocami i bitą śmietaną lub fondant czekoladowy z lodami waniliowymi
Zimny bufet
Sałatka szparagowa z truskawkami, szynką dojrzewającą z sosem balsamicznym
Młody szpinak, ser pleśniowy i prażone orzechy włoskie
Wybór kolorowych terin mięsnych z dipami
Schab z musem chrzanowym wasabi w szynce dojrzewającej
Rillette z wędzonych ryb z kwaśną śmietaną i kawiorem
Spring rolls z farszem orientalnym, sos słodko kwaśny
Mini burgery z szarpną wieprzowiną
Mix chrupiących sałat ze złocistym kurczakiem, ziołowymi grzankami i vinegretem
malinowym
Ogółem – 2 porcje na osobę
*Kolacja
Zupa z botwinki z jarskim pasztecikiem
Greckie suflaki, tzatzyki, pita
Stripsy z kurczaka z dipami
Ogółem – 1,5 porcji na osobę

*wersja z kolacją 215 zł/ osobę
Oferta dodatkowo zawiera:
- tort w kształcie Biblii
- dekorację kwiatową na stole, świeczniki
- specjalną dekorację krzesła dla dziecka komunijnego
- możliwość wykorzystania placu zabaw, ogródka letniego, parkingu
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