Menu komunijne
PROPOZYCJA I
Zupa:
Rosół domowy z makaronem
Danie główne:
Dwa rodzaje mięs(kotlet de volaille, pieczeń wieprzowa w sosie własnym) – 1,5szt/os,
młode ziemniaki, surówka(mizeria, marchewka z brzoskwinią)
Danie głowne dla dzieci:
Stripsy, frytki, marchewka z brzoskwinią
Deser:
Lody z bitą śmietaną i owocami
Zimna płyta:
Półmisek mięs pieczonych i wędlin
Deska serów – edamski, wędzony, pleśniowy, camembert
Dwa rodzaje śledzi – w śmietanie i po kaszubsku
Tymbaliki drobiowe
Dwa rodzaje sałatek – jarzynowa i grecka
Sos tatarski
Pieczywo
Owoce(banany, winogrona, mandarynki)
Kolacja:
Biały gulasz cielęcy z grzybami
Napoje:
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa i herbata – bez ograniczeń
Soki owocowe lub napoje – 0,5l na osobę
Napoje gazowane – 0,5l na osobę
W cenie zestawu nr I:
Obsługa kelnerska
Przygotowanie sali i dekorację stołów
Wynajem sali na czas imprezy
Pokrowiec na krzesło dla dziecka przystępującego do Komunii
Cena nie zawiera:
Napojów alkoholowych - zakupionych u nas w specjalnych cenach lub alkohol własny z opłaconym
korkowym w wysokości 5 zł/osoby.
Tortu komunijnego – dodatkowo płatne 220zł
Red Bowling Club
Krzeszowice tel. 668-113-121,
e-mail: kregielnia.krzeszowice@gmail.com

PROPOZYCJA II
Zupa:
Rosół domowy z makaronem
Danie główne:
Dwa rodzaje mięs(kotlet de volaille, pieczeń wieprzowa w sosie własnym) – 2szt/os,
młode ziemniaki, surówka(mizeria, marchewka z brzoskwinią)
Danie głowne dla dzieci:
Stripsy, frytki, marchewka z brzoskwinią
Deser:
Lody z bitą śmietaną i owocami
Zimna płyta:
Półmisek mięs pieczonych i wędlin
Deska serów – edamski, wędzony, pleśniowy, camembert
Dwa rodzaje śledzi – w śmietanie i po kaszubsku
Tymbaliki drobiowe
Dwa rodzaje sałatek – jarzynowa i grecka
Sos tatarski
Pieczywo
Owoce(banany, winogrona, mandarynki)
Ciasta
Kolacja:
Rolada drobiowa nadziewana szpinakiem z sosem serowym, duffinki, surówka z kapusty czerwonej
Napoje:
Woda z cytryną i miętą – bez ograniczeń
Kawa i herbata – bez ograniczeń
Soki owocowe lub napoje – bez ograniczeń
Napoje gazowane – bez ograniczeń
W cenie zestawu nr II:
Obsługa kelnerska
Przygotowanie sali i dekorację stołów
Wynajem sali na czas imprezy
Pokrowiec na krzesło dla dziecka przystępującego do Komunii
Gratis 1-2h kręgli – w zależności jakim wolnym czasem będziemy dysponowali na torach
Cena nie zawiera:
Napojów alkoholowych - zakupionych u nas w specjalnych cenach lub alkohol własny z opłaconym
korkowym w wysokości 5 zł/osoby.
Tortu komunijnego – dodatkowo płatne 220zł
Red Bowling Club
Krzeszowice tel. 668-113-121,
e-mail: kregielnia.krzeszowice@gmail.com

