DOM PRZYJĘĆ „SIELEC”
ul. Narutowicza 57
41-200 Sosnowiec
tel. kom. 661 059 705
tel./fax: 32 290 04 60

MENU
Komunie i Chrzciny

OBIAD (do wyboru 1 rodzaj)





rosół z makaronem
krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
krem z grzybów z grzankami
kołdun litewski w bulionie

DANIE GŁÓWNE (do wyboru 2 pozycje)















rolada wieprzowa
schab panierowany po polsku
szwajcar
schab faszerowany fetą i szpinakiem
schab faszerowany fetą i pieczarką
schab z ananasem i żółtym serem
zrazy po piastowsku
kotlet fantazyjny
karczek pieczony w sosie własnym
pierś z kurczaka po parysku
pierś z kurczaka z ananasem
rolada z piersi z pieczarkami
indyk w parmezanowej skorupce
medaliony wieprzowe w ziołach

DODATKI (do wyboru 2 rodzaje)







ziemniaki
ziemniaki opiekane
kluski śląskie
ryż
dufinki
frytki

ZESTAW SURÓWEK (do wyboru 3 rodzaje)




biała kapusta
kiszona kapusta
czerwona kapusta













zasmażana kapusta
surówka z selera
mizeria
surówka z pora
surówka z kalafiora
fasolka szparagowa
marchewka duszona
marchewka z ogórkiem
surówka z marchewki
buraczki gotowane
surówka z buraczków

DESER (do wyboru 1 rodzaj)




puchar lodowy
tiramisu
szarlotka na ciepło z gałką lodów

PÓŁMISEK MIĘS I WĘDLIN (do wyboru 3 rodzaje)







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

ZIMNA PŁYTA (do wyboru 4 rodzaje)













tymbaliki drobiowe
jajka faszerowane pieczarką
jajka faszerowane pastą z tuńczyka
jajka w sosie tatarskim
jajka po bosfordzku
śledź w oleju
śledź w śmietanie
śledź sielecki
śledź po węgiersku
ryba po grecku
ryba w zalewie octowej
pieczarki faszerowane serem

SAŁATKI (do wyboru 1 rodzaj)







jarzynowa
grecka
ananasowa
gyrosowa
szefa
kukurydziana z tuńczykiem

DODATKI




pieczywo
masło
marynaty

CIEPŁA KOLACJA (do wyboru 1 pozycja)











strogonoff
bogracz
flaki
potrawa z kurczaka
bigos
gulasz węgierski
wieprzowina z fasolą
wołowina w warzywach
gulasz w sosie musztardowym
wołowina po burgundzku

NAPOJE




kawa (bez ograniczeń)
herbata (bez ograniczeń)
napoje zimne 0,5l na osobę

DODATKOWO



ciasta na stoły
tort

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy indywidualnym ustaleniu menu

