Restauracja Pod Czaplą
Dobrowolscy s.c.
ul. Moniuszki 8
tel. 32/281-18-53
tel. 696-058-220

Menu Urodzinowe – Rocznice – Chrzciny
Restauracja Pod Czaplą
IV Propozycja
(minimum 10 osób)
Poniższa propozycja ma charakter przykładowy, na Państwa życzenie przygotujemy
alternatywne menu.
Zupa
Aksamitna grzybowa
Danie główne podane wieloporcjowo,
na półmiskach w sumie 1,5porcji/osobę:
Tornedo z polędwiczki wieprzowej
z sosem z gorgonzolą i zielonym pieprzem
Filet z mozzarellą w szynce parmeńskiej
z sosem śmietanowo winnym z chili
Udka z kaczki z sosem żurawinowym
Kluski białe
Ziemniaki pieczone
Ryż jaśminowy
Buraczki zasmażane
Mix sałat
Zestawy surówek
Deser
Mus mascarpone z bezami i przecieranymi truskawkami
Zimna płyta:
Deski serów polskich
Deski wędlin gatunkowych
Pasztet własnego wyrobu z sosem tatarskim

Tatar z wołowiny
Rolada z karkówki z ziołami i boczkiem
Roladki z szynki z żółtym serem i ogórkiem kiszonym
Tymbaliki z drobiu
Łosoś marynowany w pomarańczach i chili
Śledzik po wiejsku z kiszonymi ogórkami
Cukinia grillowana z fetą i pieczoną papryką
Ogórki czaplowskie
Pieczona papryka z oliwą i czosnkiem
Sałatka jarzynowa
sałatka Cesarska
Sałatka z gruszką i rockpolem
Włoskie bułeczki, ciemne pieczywo, masło czosnkowe
Cena promocyjna (obowiązuje wyłącznie przy zamówieniu pełnego menu, bez
dokonywania zmian) wynosi 115,00 zł od osoby.
Cena regularna 130,00 zł od osoby.
Napoje rozliczane według zużycia po zakończeniu przyjęcia:
Kawa włoska z ekspresu 6,00zł/por
Herbata Althaus /Lipton 4,00zł/por
Woda mineralna niegazowana z cytryna i miętą 8,00zł/litr
Soki owocowe 15,00zł/litr
Cola, Fanta, Sprite / 250 ml – 4,50 zł

Proponujemy Państwu również :
Gorąca kolacja (dania jednogarnkowe):
Bogracz węgierski 16,00zł/os.
Potrawka z kurczaka 15,00zł/os.
Barszcz z krokietem 15,00zł/os.

Deser:
Tort we własnym zakresie. Opłata za serwis 2,00zł/os.
Owoce 6,00zł/os.
Ciasto 12,00zł/os.
Alkohol w promocyjnej cenie:
Sobieski 0,5l w cenie 40,00zł/but
Finlandia 0,5l w cenie 55,00zł/but
Jack Daniels 0.5l w cenie 100,00/but
Wino Ochagavia białe lub czerwone 0,75l w cenie 45,00/but
Piwo lane 0,5l w cenie 6,00zł

W celu zamówienia prosimy o kontakt
Dawid Dobrowolski
tel. 696-058-220
Serdecznie zapraszamy!

