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

MENU II
CHLEBEK NA POWITANIE GOŚCI
SZAMPAN NA POWITANIE GOŚCI
KIELISZKI DLA PAŃSTWA MŁODYCH
ALKOHOL
ZUPA (do wyboru 1 rodzaj)




rosół królewski z makaronem
zupa krem z brokułów z groszkiem ptysiowym, parmezanem
krem z grzybów z grzankami

DANIE GŁÓWNE (do wyboru 2 rodzaje po 100% lub 4 po 50% lub 6 po 35%)




















rolada wieprzowa
rolada wołowa
kotlet drobiowy (standardowa panierka lub po parysku)
kotlet schabowy
kotlet schabowy panierowany migdałami
kotlet schabowy panierowany słonecznikiem
udka faszerowane
pierś z kaczki
rolada schabowa panierowana szpinakiem
rolada schabowa panierowana pieczarkami
de volaille z masłem, pietruszką lub koperkiem
de volaille z prażoną cebulą i masełkiem
de volaille z serem mozzarella i pomidorami suszonymi z oliwy
łódki drobiowe z brokułem
łódki drobiowe z brokułem, papryką i szynką
roladki drobiowe na parze faszerowane brokułem i marchewką
karczek w sosie własnym
udka w miodzie
schab fantazyjny

DODATKI






kluski białe, kluski szare
ziemniaki całe gotowane
ziemniaki puree
ziemniaki opiekane
frytki

SOSY (do wyboru 3 rodzaje)





pieczeniowy
serowy
grzybowy
chrzanowy

ZESTAW SURÓWEK (do wyboru 3 rodzaje)











biała kapusta
kiszona kapusta
czerwona kapusta
zasmażana kapusta
surówka z selera z rodzynkami
mizeria
fasolka szparagowa
marchewka duszona z groszkiem
surówka z marchewki z pomarańczą
buraczki na zimno lub na ciepło

DESER (do wyboru 1 rodzaj)



puchar lodowy z owocami
szarlotka na ciepło z lodami

ZIMNA PŁYTA (podawana w II etapach)
Etap I
Półmisek Wędlin (do wyboru 3 rodzaje)






karczek pieczony
schab z morelą
łopatka marynowana
pasztet wieprzowy
bukiet wędlin

Rolady Faszerowane (do wyboru 2 rodzaje)




rolada serowa z pieczarkami
rolada z papryką i szynką
rolada ze szpinakiem i łososiem

Koreczki (do wyboru 2 rodzaje)




mini ser mozzarella, bazylia, pomidor koktajlowy
ser pleśniowy, winogrona, oliwka
boczek z polędwiczką i śliwką

Galarety (do wyboru 1 rodzaj)



szynka w galarecie (zwijane roladki z serkiem Almette)
tymbaliki wieprzowe

Przekąski Śledziowe (do wyboru 2 rodzaje)






śledź po japońsku
śledź w oleju
śledź w śmietanie
ryba po grecku
dorsz w zalewie

Sałatki (do wyboru 2 rodzaje)






sałatka z selera naciowego z orzechami włoskimi i ananasem
sałatka tortellini
sałatka makaronowa
sałatka brokułowa
sałatka z grillowanym kurczakiem

Etap II
Jajka (do wyboru 1 rodzaj)




jajka faszerowane z pieczarką
jajka faszerowane pastą z tuńczyka
jajka w sosie tatarskim

Ciepła przekąska (do wyboru 1 rodzaj)




skrzydełka z kurczaka z sosem BBQ
nuggetsy z sosem czosnkowym
poduszeczki z kurczaka w płatkach kukurydzianych

Dodatki




pieczywo
marynaty (ogórek, papryka, pieczarki, patisony)
masło

DANIA GORĄCE I (do wyboru 1 rodzaj)




de volaille, frytki, sałatka sezonowa
karczek w sosie własnym, kopytka, surówka z kiszonej kapusty
żurek w chlebie

DANIA GORĄCE II (do wyboru 1 rodzaj)



udziec wieprzowy, kasza, zasmażana kapusta
pstrąg pieczony, frytki, bukiet warzyw z sezamem

DANIA GORĄCE III (do wyboru 1 rodzaj)








strogonoff
bogracz
flaki
bigos
gulasz myśliwski
barszcz czerwony z pasztecikiem lub krokietem
barszcz biały z kiełbasą

NAPOJE



kawa, herbata (bez ograniczeń)
napoje zimne (bez ograniczeń)

DODATKOWO






ciasto
owoce
tort
paczuszki na pożegnanie gości
alkohol bez ograniczeń

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

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy indywidualnym ustaleniu menu

