Pierwsza
Komunia
Święta
Oferta 2022

Pakiet I
Zupa, danie główne, 4 dodatki, deser
Cena za osobę 159 zł

Pakiet II
Zupa, 2 dania główne, 4 dodatki, deser
Cena za osobę 219 zł

Pakiet III
Zupa, 3 dania główne, 4 dodatki, 2 desery
Cena za osobę 289 zł

Dekoracje w cenie pakietu
Podstawowe dekoracje, kwiaty, dekoracja krzesła dziecka

Dodatkowy koszt: Specjalne dekoracje, kwiaty na życzenie

Zupy
rosół z kury z domowym makaronem
krem pomidorowy z bazylią
krem szparagowy
chłodnik z ogórka i mięty, opcjonalnie z dodatkiem
wędzonego dorsza
gaspacho z mozarellą skropione nalewką chrzanową
grecka zupa z soczewicy z serem feta

Dania główne
łosoś w sosie śmietanowym
schab pieczony z ziołami i wędzoną papryką
pieczone udko z kurczaka z bobem i marchewką
konfitowane udo kacze z sosem pomarańczowym
filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami i serem
pieczone polędwiczki wieprzowe z owocami jałowca
podawane z sosem musztardowym

Dodatki
pyzy, gnocchi, domowe frytki, ryż z warzywami, ziemniaki
gotowane, krokiety ziemniaczane, ziemniaki pieczone
z ziołami, ziemniaki au’gratin z karmelizowaną cebulką

sałatka grecka, sałaty mieszane, zestaw surówek,
glazurowana marchew, młoda kapusta zasmażana,
bukiet warzyw gotowanych na parze,
pieczone buraczki karmelizowane w pomarańczach

Desery
tiramisu, panna cotta, deser lodowy, tarta cytrynowa,
sernik tradycyjny, szarlotka z lodami, beza z mascarpone,
kruche ciasto z kajmakiem, ciasto z owocami sezonowymi,
mus czekoladowy z nadzieniem malinowym,
sorbety smakowe z mango i melonem lub sorbet
pomarańczowy

Przekąski
(2 pozycje – 30zł/os.; 3 pozycje – 35zł/os.; 4 pozycje – 45zł/os.)

pieczone brukselki z parmezanem w orzechowogruszkowym sosie balsamico, krewetki z sosem Mary Rose,
cygaretki z ciasta filo z ricottą i szpinakiem, bruschetta
z suszonymi pomidorami, krakersy z kozim serem, dżemem
figowym i pistacjami, sałatka z avocado i serem feta,
zielone oliwki z miodem, sovlaki jagnięce,
mutabal (pasta bakłażana z granatem), hummus,
dip sezamowo-cytrynowy z pitą
tatar z polędwicy wołowej
sałata z rukolą, suszonymi pomidorami,
mozzarelą i orzeszkami pinii
pieczywo, oliwy smakowe, masełka
pasztet pieczony z borowikiem
schab z musem chrzanowym
szynka pieczona w niskiej temperaturze w miodzie

Napoje
Białe Wino Domu
but. 69,00 zł
Czerwone Wino Domu
but. 69,00 zł
Kawa + herbata – 20zł/os.
Soki – 13zł/dzbanek 1l
Woda wliczona w cenę pakietu

Kontakt
+48 790 566 838
zorganizuj@citysolei.pl

Podane ceny są cenami brutto.
Informacje cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter orientacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

