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Menu

e-mail: rezerwacja@nowa-ski.pl

Chrzciny i Komunie

Menu podstawowe, cena od 40 zł

e run?

Zupa: Rosół z makaronem
Danie główne: pierś z kurczaka faszerowana suszonymi
pomidorami podawana w sosie oliwkowym
d!
Ziemniaki puree, Zestaw surówek
Deser: Sernik wiedeński
ope oder
Ski ist genau
tadtteil, mit M e n u r o z s z e r z o n e , c e n a o d 7 5 z ł
Waldes. Es
Zupa: Włoski krem pomidorowy
Entspannen.
Danie główne podane na półmiskach, łącznie 120% porcji:
Udka pieczone, Kotlety Schabowe panierowane

We offer free
Polędwiczka na sosie pieprzowym
our coffee
Ziemniaki puree / Kluski śląskie / Ziemniaki opiekane
m.

Zestawy surówek
Deser serwowany do stolika: panacotta z malinami i bitą śmietaną

Menu wykwintne, cena od 120 zł
Zupa borowikowa
Danie główne podane na półmiskach, łącznie 120% porcji:
Rolada wołowa , Pieczeń z karkówki z grzybami,
Rożek schabowy z tymiankiem
Ziemniaki puree / Kluski śląskie / Ziemniaki opiekane / ryż
Deser serwowany do stolika: szarlotka,
mrożone parfrait z jagodami (lody własnego wyrobu)
Surówki: warzywa grillowane, kapusta czerwona oraz sałata
z sosem winegret
Zimny bufet: decha mięs pieczystych (boczek wędzony, karkówka
w marynacie oraz wędliny polskie ), sałatka jarzynowa gałkowana
i podana na liściu sałaty, sałatka nicejska z aromatycznym sosem
ziołowym, galaretki z kurczaka z warzywami, łosoś z musem
jeżynowo - chrzanowym,

Ceny zawierają: wynajem sali,
obsługę kelnerską,
podstawowe nakrycie
Aranżacja wystroju: cena do
uzgodnienia
Barek z napojami:
Napoje rozliczane według
zużycia po zakończeniu
przyjęcia:
Kawa włoska z ekspresu 6 zł
Herbata Lipton 4, zł
Woda mineralna niegaz. 5
zł/litr
Soki owocowe 15 zł/litr Cola,
Fanta, Sprite / 250 ml – 4,50 zł
Proponujemy
również :
Bogracz węgierski 15 zł/os.
Barszcz z krokietem 12, zł/os
Zamawiamy torty w cenie od
45 do 75 zł/kg – w zależności
od rodzaju
Patera owoców sezonowych:
12 zł/os.
Dodatkowe ciasto 10 zł/os.
Oferujemy 10 % rabatu na
zamówienia w barze
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