Przyjęcie komunijne
Forma uroczystego obiadu

Szanowni Państwo przedstawiamy nasze propozycje menu, mamy nadzieję, że
przypadną Państwu do gustu.
Postaramy się dostosować do Państwa życzeń.
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PROPOZYCJA MENU „KWITNĄCA
RÓŻA”
Przekąska starterowa
Aromatyczny pasztet z gęsi
z marynowaną gruszką, żurawiną,
puree brzoskwiniowym i rukolą
z balsamico
lub
Białe szparagi w szynce parmeńskiej
i szczypiorkowym dressingiem, liście
sałaty, pomidorki cherry, vinaigrette
szafranowe
Zupa
Lekki krem z białych warzyw
z estragonem, szczypiorkiem
skropiony oliwą truflową
lub
Wykwintny rosół z marchewką,
kurczakiem, makaronem i natką
pietruszki
Danie główne
Rolada z indyka faszerowana
szpinakiem w kremowym sosie
z gałką muszkatołową, pieczonymi
ziemniakami, sezonowymi
warzywami z masłem, uwieńczona
prażonymi płatkami migdałów
lub
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Pieczone polędwiczki wieprzowe
w tymianku i ćwiartkach gruszki
z puree ziemniaczanym i sałatką
z młodej kapusty
Deser
Sernik z borówkami i truskawkami
z musem czekoladowym
lub
Beza z owocami, bitą śmietaną
i sosem malinowym
Napoje zimne
Woda mineralna z cytryną i listkami
mięty
Soki owocowe
(na życzenie woda z limonką,
imbirem i miodem, lemoniada
w cenie 15 zł za 1, 5l)
Napoje gorące
Kawa świeżo parzona
Herbata do wyboru
Dodatki : cukier, mleczko, cytryna
Cena zestawu 125 zł za osobę.
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PROPOZYCJA MENU „PACHNIE
KONWALIĄ”
Przekąski zimne (6 do wyboru)
Łosoś wędzony z kremowym serkiem
i kawiorem
Szynka parmeńska z rukolą,
parmezanem i balsamico
Terrina z sandacza z warzywami
Półmisek mięs wędzonych i pieczonych
z oliwkami i kaparami
Wybór pasztetów z marynowanymi
grzybkami i piklami
Mozzarella z pomidorami, bazylią
i oliwą
Jajka faszerowane z łososiem
i koperkiem
Letnia sałatka ratatouille z ziołowym
vinaigrette
Sałatka z brokułami, pomidorami
i szczypiorkiem
Sałatka z kurczakiem, orzechami
i dressingiem jogurtowym
Sałatka z rukolą, pomarańczą, świeżą
figą i kozim serem
Zupy
Krem z warzyw sezonowych
z grzankami, świeżą bazylią
i śmietanką
lub
Krem z pieczonego kalafiora z oliwą
z oliwek i zmielonym czarnym
pieprzem
lub
Wykwintny rosół z marchewką,
kurczakiem, makaronem i natką
pietruszki

Dania główne
Filet z piersi kurczaka marynowany
w cytrynowym pieprzu z sosem
tymiankowym, pieczone ziemniaki,
mieszane sałaty
lub
Burger z kurczaka i awokado
z domowymi frytkami, sałaty, dwa
rodzaje sosów
lub
Pieczony łosoś z ziołami i cytryną,
puree ziemniaczanym i szpinakiem
z grillowanymi pomidorkami cherry
lub
Grillowane polędwiczki wieprzowe
z czosnkiem balsamicznym, ziołowym
puree ziemniaczanym, fasolką
szparagową.
Desery
Lody waniliowe z gorącymi
malinami i miętą
lub
Tarta jabłkowa z lodami i sosem
malinowym
lub
Torcik z bezą, owocami i bitą
śmietaną
Napoje zimne
Woda mineralna z cytryną i miętą
Soki owocowe
(na życzenie woda z limonką, imbirem
i miodem, lemoniada w cenie 15 zł
za 1, 5 l )
Napoje gorące
Kawa świeżo parzona
Herbata do wyboru
Dodatki : cukier, mleczko, cytryna

Cena zestawu 155 zł za osobę
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PROPOZYCJA MENU
„WARSZAWSKIE SMAKI”
Zupy
Domowy rosół z kołdunami
i natką pietruszki
lub
Żurek na zakwasie z jajkiem
i białą kiełbasą z majerankiem
lub
Flaczki po warszawska
z pulpecikami
Dania główne
Kotlet mielony ze świeżymi
ziołami, puree ziemniaczanym
i sałatą z pomidorem, ogórkiem
z dressingiem jogurtowym
lub
Rolada drobiowa ze śliwką
i morelą z kopytkami i mixem
sałat
lub
Schab duszony w białym sosie,
z kaszą gryczaną i warzywami
gotowanymi

lub
Panierowana ryba z sosem
cytrynowym, pieczonymi
ziemniakami, sałatą ze
śmietaną
Desery
Beza z wiśniami
lub
Sernik z borówkami
Napoje zimne
Woda mineralna z cytryną
i listkami mięty
Soki owocowe
(na życzenie woda z limonką,
imbirem i miodem, lemoniada
w cenie 15 zł za 1, 5 l )
Napoje gorące
Kawa świeżo parzona
Herbata do wyboru
Dodatki : cukier, mleczko,
cytryna
Cena zestawu 110 zł za osobę
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*Pakiety komunijne są dostępne dla MINIMUM 10 osób

Figaro z przyjemnością służy pomocą w każdym aspekcie przyjęcia
DODATKOWE INFORMACJE:
Zapewniamy stoły z obrusami i krzesła z pokrowcami
Serwety materiałowe
Napoje w dzbankach
Obsługę na czas trwania przyjęcia
Kwiaty
NA ŻYCZENIE:
Tort komunijny
Ciasta
Owoce
Menu dla dzieci
Kącik zabaw dla dzieci
Animatorzy dla dzieci podczas przyjęcia
Candy bar
Menu wegetariańskie
DODATKOWE USŁUGI PODCZAS PRZYJĘCIA:
Usługi fotograficzne
Dodatkowe dekoracje Sali
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