MENU KOMUNIJNE

CENA ZA OSOBĘ: 125,00 zł

ZUPA
Tradycyjny rosół z domowym makaronem

DANIE GŁÓWNE PODANE NA PÓŁMISKACH
Mięsa – 2 sztuki na osobę, 4 rodzaje do wyboru:
Rolada śląska wieprzowa
Zrazy mielone z pieczarkami
Schab faszerowany chlebem z suszonymi pomidorkami i ziołami
Kotlet schabowy w panierce
Pieczeń z karczku w ziołach, peklowana
Pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych
Kotlet de volaille z masłem ziołowym i żółtym serem
Pałki drobiowe faszerowane
Dodatkowo kawałek mięsa do obiadu (120g) – dopłata 8,00zł/szt
Dodatki:
Kluski śląskie: białe oraz ciemne oraz puree ziemniaczane
Surówki i sałatki – 3 rodzaje do wyboru:
Kapusta czerwona na ciepło
Surówka z białej kapusty
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z marchwi z jabłkiem

SŁODKI PRZERYWNIK

Lody z bitą śmietaną i polewą truskawkową

DESER

Tort komunijny śmietankowy „Książka” - Imię dziecka: …………
Ciasto własnej produkcji – 2 sztuki na osobę, 4 rodzaje do wyboru:
1. Sernik na zimno z wiśniami
7. Krówka
2. Sernik czekoladowy z maliną
8. Ciasto miodownik
3. Ciasto słonecznikowe
9. Ciasto domowe z galaretką i owocami
4. Ciasto oreo
10. Kołocz z serem lub makiem lub jabłkiem
5. Ciasto cytrynowiec
6. Kubuś
Owoce sezonowe oraz kruche ciasteczka podane w paterach na stołach
Kawa oraz herbata w termosach
Napoje niegazowane: soki owocowe oraz woda z cytryną w dzbanach bez ograniczeń

PRZEKĄSKI ZIMNE
6 rodzajów do wyboru:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deska wędlin, serów żółtych i pleśniowych
Półmisek mięs pieczystych, podanych z sosami
Zawijaniec z ciasta francuskiego z szynka i pieczarkami
Pomidor z serem mozarella
Galaretka drobiowa
Szynka nadziewana pastą chrzanową w galarecie
Naleśniki po meksykańsku

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Zielona rolada biszkoptowa z wędzonym łososiem i serkiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka z serem feta
Dodatkowa przekąska do zimnej płyty – 3,00 zł/szt

Kosz świeżego pieczywa oraz masło GRATIS
Pałac Pawłowice
Hotel & Restauracja & SPA
Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
Tel. : 34/ 341 14 66
e-mail: info@palacpawlowice.pl
Manager: tel.: 513 177 774
e-mail: manager@palacpawlowice.pl

MENU KOMUNIJNE

STANDARD

PREMIUM – 130,00 zł/os

KOLACJA PORCJOWANA

KOLACJA PODANA NA PÓŁMISKACH

1. Nugetsy z frytkami i surówką + sos
2. Szaszłyk drobiowy z ziemniakami opiekanymi i surówką
3. Schab w sosie z zielonego pieprzu z dodatkiem świeżych
warzyw i ryżem

Nugetsy
Szaszłyk drobiowy
Schab w sosie z zielonego pieprzu

1 danie do wyboru:

Mięsa – 1,5 sztuki na osobę:

Dodatki i surówki:
Ziemniaki opiekane
Mix sałat z sosem jogurtowym
Warzywa na ciepło

GORĄCY PRZERYWNIK – dopłata 10,00 zł/os
1 danie do wyboru:

Gorący barszcz podany z krokietem
Tradycyjna zupa gulaszowa pikantnie przyprawiona

DODATKOWE OPCJE DO MENU
Napoje gazowane: cola, fanta, sprite 0,2l – liczone wg zużycia

3,00 zł/szt

(brak możliwości dostarczenia własnych napojów gazowanych)

Napoje gazowane: cola, fanta, sprite 0,5l – liczone wg zużycia

5,50 zł/szt

(brak możliwości dostarczenia własnych napojów gazowanych)

Wino Castillo białe lub czerwone 0,7l (półwytrawne)

35,00 zł/szt

Paczki z 6 sztukami ciasta dla gości

14,00 zł/szt

Paczki z kruchymi ciasteczkami (300gr)

7,00 zł/szt
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