Przykładowe Menu Komunijne
Obiad












Zupa: Krem szparagowy z groszkiem ptysiowym
Drugie danie 2 porcje mięsa na osobę
Koperty z kurczaka nadziewane szpinakiem, karczochami i suszonymi pomidorami
Mieszki z polędwiczki nadziewane pieczarkami z pomidorami i ziołami
Trio mięsne (schab, polędwiczki, drób) zawinięte w kształcie chruścika
Rolady ze schabu po staropolsku ( z musem boczkowo-cebulowym)
De volaile
Młoda kapusta, kalafior, kapusta czerwona – warzywa na ciepło
Buraki z jabłkiem, marchew z selerem i ananasem – surówki na zimno
Młode ziemniaki z koperkiem, pyzy, frytki – dodatki
Pieczeniowy – sosy

Słodki poczęstunek



Owoce sezonowe – podane na stoły – arbuz, winogrono, mandarynki, truskawki.
Tort i słodkie we własnym zakresie – rozpoczynamy od tortu podawanego z wózka,
każdy z gości podchodzi i dostaje tort na talerzyku. Po tym rozstawiamy pozostałe
ciasto na stoły.

Kolacja (2 porcje na osobę)






Ryby w galarecie (łosoś i tilapia)
Roladki mięsne ze szpinakiem
Schab z musem (chrzanowym)
Taca serów
Tarta z brokułami i serem pleśniowym

Dodatki:









Soki pomarańczowy, jabłkowy, woda z cytryną i miętą, kawa herbata – bez
ograniczeń
Napoje gazowane – cola, sprite itp. we własnym zakresie
Bryczka – max 5 osób – 150 zł za 1 h – po uzgodnieniu.
Podstawowe wystrojenie sali ( kwiaty, zawieszki, świece, krzesło komunijne)
gratis
Na terenie będzie przygotowane miejsce do gry w kometkę i piłkę nożną
Cena 120 zł od osoby.
Czas trwania imprezy max do 20:00 – powyżej 1h dopłata – 100 zł/ 1h
Dziecko komunijne gratis.

Umawianie terminów imprez (Witek): +48 600 88 90 84
www.krosinko.pl - mail: krosinko@krosinko.pl

Menu jest przygotowywane z niezwykłą starannością pod indywidualne życzenia i gusta
naszych gości, a smak potraw zadowoli wszystkich komunijnych uczestników.
MENU do wyboru
Zupy (do wyboru)






Krem szparagowy z groszkiem ptysiowym
Krem pieczarkowy z grzankami
Krem pomidorowy z serkiem mascarpone i bazylią
Delikatna zupa cebulowa z grzanką serową
Zupa grzybowa z pianką ziołową

Drugie danie (do wyboru)
























Kaczka faszerowana w całości
Koperty z kurczaka nadziewane szpinakiem, karczochami i suszonymi pomidorami
Cygara z polędwiczki wieprzowej nadziewane serem pleśniowym i szynką
Mieszki z polędwiczki nadziewane pieczarkami z pomidorami i ziołami
Udka z kurczaka nadziewane bakaliami
Trio mięsne (schab, polędwiczki, drób) zawinięte w kształcie chruścika
Rolady ze schabu po staropolsku ( z musem boczkowo – cebulowym)
De Volaile
Panierowane koperty ze schabu lub indyka z szynką, serem i pomidorem z ziołami
Łosoś z sosem cytrusowym
Roladki z pstrąga ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i migdałami
Uda z kaczki w sosie pieczeniowo – pomarańczowym
Roladki z kurczaka nadziewane warzywami i serem
Żeberka w miodzie z ryżem tureckim
Kofty wieprzowe z nutą mięty
Szaszłyki orientalne z udek kurczaka
Zraz staropolski ze schabu w sosie pieczeniowo – śmietanowym
Duet rybny na sposób włoski z suszonymi pomidorami i mozzarellą
Łosoś zapiekany w pergaminie z sosem cytrusowym i makaronem precle
Medaliony z indyka we włoskiej panierce
Dorsz w aromatycznej chrupiącej kukurydzianej panierce
Przysmak z polędwiczki wieprzowej a’lastrogonow
Nadziewana pierś z indyka w cieście piwnym

Warzywa na ciepło (do wyboru)
Szparagi, kapusta czerwona z jabłkami, młoda kapusta, kalafior, młoda marchew
Surówki (do wyboru)
Buraki z jabłkami, por z kukurydzą, marchew z selera i ananasem

Umawianie terminów imprez (Witek): +48 600 88 90 84
www.krosinko.pl - mail: krosinko@krosinko.pl

Dodatki (do wyboru)
Kulki ziemniaczane, młode ziemniaki z koperkiem, pyzy, frytki, kopytka
Sosy
Pieczeniowy, grzybowy, kurki w śmietanie z koperkiem
Kolacja na zimno













Ryby w galarecie (łosoś, sandacz, tilapia, pstrąg)
Łosoś wędzony z pianką smakową (koperkowa, ziołowa, cytrusowa)
Roladki mięsne: z grzybami, z bakaliami, ze szpinakiem, rostbef na czerwono,
schab z musem (chrzanowym, pieprzowym)
Taca serów z owocami
Sałatki: z pierożkami ravioli i tuńczykiem, z papryką grillowaną z indykiem , z
marynowanym łososiem w soku cytrusowym, serowa z mixem serów, sałatka tajska z
rostbefem
Sałatka z wędzonego kurczaka i ananasa
Sałatka makaronowa z brokułami i serem
Sałatka ziemniaczana w towarzystwie ryb wędzonych
Sałatka meksykańska z kurczakiem i kukurydzą
Koktajl z krewetek lub indyka

Mięsa na ciepło
Golonka po bawarsku faszerowana kapustą kwaszoną, strogonof z borowikami
Tarta z boczkiem i grzybami
Tarta z brokułami i serem pleśniowym

Są to tylko niektóre z naszych propozycji. Jeżeli zapragną Państwo innych potraw z
przyjemnością je przygotujemy. Na specjalne życzenia przyrządzamy pieczonego prosiaka,
szynkę, dziczyzną – jak szeryf ją upoluje.

Umawianie terminów imprez (Witek): +48 600 88 90 84
www.krosinko.pl - mail: krosinko@krosinko.pl

