DOM PRZYJĘĆ „SIELEC”
ul. Narutowicza 57
41-200 Sosnowiec
tel. kom. +48 509 635 855
tel./fax: (32) 290 04 60

MENU
Koszt na jedną osobę
CHLEBEK NA POWITANIE PAŃSTWA MŁODYCH
SZAMPAN NA POWITANIE GOŚCI
KIELISZKI DLA PAŃSTWA MŁODYCH
OBIAD (do wyboru 1 rodzaj)







rosół z makaronem
krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
krem grzybowy z grzankami
zupa pomidorowa z makaronem
zupa cebulowa z grzankami
krem z marchewki z imbirem

DANIE GŁÓWNE (do wyboru 3 rodzaje po 100% lub 6 po 50%)


















rolada wołowa
schab panierowany po polsku
szwajcar
schab faszerowany fetą i szpinakiem
schab faszerowany fetą i pieczarką
schab z ananasem i żółtym serem
zawijaniec fantazyjny
schab z patelni z pieczarkami i serem
karczek pieczony w sosie własnym
roladki z kurczaka w sosie camembert
pierś z kurczaka po parysku
pierś z kurczaka z ananasem
udko z kurczaka w miodzie
medaliony wieprzowe
indyk w parmezanowej skorupce
pierś pieczona z kaczki
gęś nadziewana jabłkami

W ZAMIAN POLECAMY
MISĘ SZLACHECKĄ:




rolada wołowa
pierś po parysku
schab faszerowany serem feta i pieczarkami




medaliony wieprzowe
udko z kurczaka w miodzie

MISĘ SIELECKĄ:






schab panierowany po polsku
karczek w sosie własnym
schab faszerowany serem feta i szpinakiem
pierś z indyka w parmezanie
roladki z kurczaka w sosie camembert

DODATKI (do wyboru 2 rodzaje)






ziemniaki
ziemniaki opiekane
kluski śląskie
frytki
dufinki

ZESTAW SURÓWEK (do wyboru 3 rodzaje)













biała kapusta
kiszona kapusta
czerwona kapusta
zasmażana kapusta
surówka z selera
buraczki gotowane
mizeria
surówka z pory
surówka z kalafiora
fasolka szparagowa
marchewka duszona
surówka z marchewki

DESER (do wyboru 1 rodzaj)




puchar lodowy
sałatka owocowa
szarlotka na ciepło z gałką lodów

PÓŁMISEK MIĘS I WĘDLIN (do wyboru 4 pozycji)








karczek pieczony
schab z morelą
łopatka marynowana
pasztet wieprzowy
galantyna
pieczeń rzymska
bukiet wędlin

ZIMNA PŁYTA (do wyboru 5 pozycji)


tymbaliki drobiowe


















jajka faszerowane pieczarką
jajka z tuńczykiem
jajka w sosie tatarskim
śledź w oleju
śledź w śmietanie
śledź sielecki
śledź po węgiersku
ryba w zalewie octowej
roladka z szynki
rolada z cukinii
ogórki nadziewane
poduszeczki z ciasta francuskiego
zawijaniec z tortilli
faszerowane pomidory
tartinka z pasta jajeczną i łososiem
tartinka po myśliwsku

SAŁATKI (do wyboru 2 rodzaje)










jarzynowa
grecka
ananasowa
gyrosowa
śledziowa
czosnokowa
warstwowa
pieczarkowa
pekińska

CIEPŁA KOLACJA I (do wyboru 1 pozycja)






de volaile, frytki, sałatka sezonowa
filet z kurczaka panierowany w sezamie, opiekane ziemniaki, sałatka z ogórka
pieczeń w sosie własnym, kluski śląskie, czerwona kapusta
brizol wieprzowy, frytki, surówka z kiszonej kapusty
golonko, ziemniaki, zasmażana kapusta

CIEPŁA KOLACJA II (do wyboru 1 pozycja) - SPECJALNOŚĆ SZEFA KUCHNI




boczek rolowany, ziemniaki opiekane, zasmażana kapusta
pstrąg pieczony, frytki, bukiet warzyw z sezamem
schab ze śliwką w sosie grzybowym na winiaku, ziemniaki, brokuły

CIEPŁA KOLACJA III (do wyboru 1 pozycja)






strogonoff
bogracz
flaki
bigos
gulasz myśliwski






barszcz czerwony z pasztecikiem
barszcz czerwony z krokietem
barszcz biały z kiełbasą
fasolka po bretońsku

DODATKI




pieczywo
masło
marynaty

NAPOJE ZIMNE (bez ograniczeń)




soki owocowe
pepsi, mirinda, 7-up
woda mineralna

NAPOJE CIEPŁE (bez ograniczeń)



kawa
herbata







DODATKOWO W CENIE
ciasto na stoły
tort
paczuszki na pożegnanie gości
bukiet owoców

NA ŻYCZENIE DANIA JARSKIE ORAZ RYBNE








placek z cukinii i marchewki
faszerowany bakłażan
cukinia nadziewana pomidorami
panierowane krążki serowe
mintaj w sosie koperkowym
sola zapiekana z pomidorami
dorsz z pieczarkami

SPECJALNE ZAMÓWIENIA




żurek w chlebie
słone korpusiki z twarożkiem i łososiem
przepiórcze jaja z kawiorem

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy indywidualnym ustaleniu menu

