
Restauracja  Pod Czaplą 

Dobrowolscy s.c. 

ul. Moniuszki 8  

tel. 32/281-18-53 

tel. 696-058-220   

 

Propozycja menu na przyjęcia komunijne 2021 

 

 

Zupy (proszę dokonać wyboru jednej z opcji) 

 

Rosół z makaronem 

Zupa ze świeżych pomidorów z bazylią 

Krem ze szparagów 

 

Danie główne podane wieloporcjowo, na półmiskach  

Proszę wybrać 3 pozycje z mięs 

 

Rolada śląska wołowa 

Sztufada wołowa 

Karkówka pieczona w sosie grzybowym 

Kotlet Dewolaj z masłem i serem 

Pieczone udka z kaczki 

Kluski białe  

 Ziemniaki puree 

Młoda kapusta zasmażana 

Kapusta czerwona zasmażana 

Surówki: z selera, z marchwi, z porów 

 

Deser (proszę dokonać wyboru jednej z opcji) 

 

Puchar mascarpone z bezami i przecieranymi truskawkami 

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 

Tarteletka z białą czekoladą na musie z malin 

 

Ciasto  

Sernik i szarlotka w cenie. 

 

 

Zimna płyta 

Deski serów polskich  

Deski wędlin gatunkowych  

Pasztet własnego wyrobu z sosem tatarskim 

Roladka z karkówki z boczkiem 



Vitello Tonnato – cielęcina z sosem z tuńczyka 

Roladki z szynki z żółtym serem i ogórkiem kiszonym 

Tymbaliki z drobiu 

Śledzik w cebuli ala Matias 

Omlet z camembertem i wędzonym łososiem 

Cukinia grillowana z fetą i pieczoną papryką 

Ogórki czaplowskie 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka Cesarska z kurczakiem 

Sałatka z gruszką i rockpolem 

Włoskie bułeczki, ciemne pieczywo, masło czosnkowe 

 

Napoje bez ograniczeń w cenie: 

 

Kawa rozpuszczalna w termosach 

Herbata w termosach 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą  

Soki owocowe 

 

Koszt przyjęcia komunijnego wynosi 180,00 zł od osoby. 

Uwaga ! Dzieci do lat 9 cena 100,00 zł od osoby 

 

Możemy zaproponować Państwu również: 

 

Patery owoców płatne dodatkowo 6,00 złotych od osoby 

 

Tort własny – 2,00 obsługa od osoby 

 

Napoje płatne dodatkowo 

 rozliczone według zużycia po zakończeniu przyjęcia: 

 

Kawa włoska z ekspresu 8,00zł/por 

Herbata Althaus  5,00zł/por  

Cola, Fanta, Sprite / 250 ml – 6,00 zł 

Lemoniada 1 litr – 25,00 zł 

 

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 półwytrawne: 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! 

 


