Propozycja organizacji przyjęcia komunijnego
w Hotelu Zimowit***
Propozycja I – 170 zł
Zupa (do wyboru):




Rosół z makaronem
Krem pomidorowy z mozzarellą
Krem z pieczonego kurczaka z pesto pietruszkowo-roszponkowym

Danie główne (do wyboru):



Roladka drobiowa (indyk) nadziewana musem z kurczaka i warzywami w delikatnym sosie kurkowym /
śmietankowym / własnym.
Schab pieczony, faszerowany pieczarkami i boczkiem w aromacie kminku, sos pieczeniowy jasny.

Dodatki do dań głównych:





Młode ziemniaki
Ryż z warzywami
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki zapiekane z serem i boczkiem

Surówki:







Z marchewki i jabłka
Kapusta biała z warzywami
Mizeria
Ćwikła
Pekińska z warzywami i majonezem
Mix sałat




Deser bananowy w pucharku (herbatniki, masa krówkwowa, banany, śmietana, galaretka,
Puchar lodowy z owocami.

Deser: (do wyboru):

Tort okolicznościowy (w cenie)

Zimna płyta:










Sałatka prezydencka (ser, kukurydza, szynka, ananas)
Sałatka brokułowa z sosem czosnkowo-pietruszkowym (brokuł, jajko, świeża papryka,
kukurydza, pomidor, cebula czerwona.)
Sałatka grecka,
Galaretka drobiowa - wieprzowe,
Mięsa pieczone, karkówka, schab ze śliwką lub morelą, boczek, roladki,
Kompozycja wędlin oraz sery żółte,
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym,
Roladka szpinakowa z łososiem,
Jajka w sosie tatarskim.

Słodkości:




Ciasta tortowe,
Ciasteczka kruche,
Owoce.

Kolacja (do wyboru):



Zupa z pieczonego indyka, zielonych warzyw i cukinii podana z kluseczkami
Zupa z wieprzowiny z pieczonymi ziemniakami, warzywami i białą kiełbasą
w aromacie kminku i majeranku

Napoje: bez ograniczeń:




Kawa/herbata,
Napoje gazowane,
Sok owocowy, woda mineralna.

Dodatkowo można zamówić szyszki wyłącznie poprzez hotel :
30zł/sztuka -szyszka standardowa plastikowa
40zł/sztuka – szyszka w kartoniku

Propozycja II – 180 zł
Zupa (do wyboru):




Rosół z makaronem
Krem pomidorowy z mozzarellą
Krem z pieczonego kurczaka z pesto pietruszkowo-roszponkowym

Danie główne (do wyboru):



Roladka drobiowa (indyk) nadziewana musem z kurczaka i warzywami w delikatnym sosie kurkowym /
śmietankowym / własnym.
Schab pieczony, faszerowany pieczarkami i boczkiem w aromacie kminku, sos pieczeniowy jasny.

Dodatki do dań głównych:





Młode ziemniaki
Ryż z warzywami
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki zapiekane z serem i boczkiem

Surówki:







Z marchewki i jabłka
Kapusta biała z warzywami
Mizeria
Ćwikła
Pekińska z warzywami i majonezem
Mix sałat

Deser: (do wyboru):



Deser bananowy w pucharku (herbatniki, masa krówkwowa, banany, śmietana, galaretka,
Puchar lodowy z owocami.

Tort okolicznościowy (w cenie)

Zimna płyta:










Sałatka prezydencka (ser, kukurydza, szynka, ananas)
Sałatka brokułowa z sosem czosnkowo-pietruszkowym (brokuł, jajko, świeża papryka,
kukurydza, pomidor, cebula czerwona.)
Sałatka grecka,
Galaretka drobiowa - wieprzowe,
Mięsa pieczone, karkówka, schab ze śliwką lub morelą, boczek, roladki,
Kompozycja wędlin oraz sery żółte,
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym,
Roladka szpinakowa z łososiem,
Jajka w sosie tatarskim.

Słodkości:




Ciasta tortowe,
Ciasteczka kruche,
Owoce,

Kolacja do wyboru:



Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i serem mozzarella, ryż z warzywami i surówka
z białej kapusty,
Roladka z polędwiczki wieprzowej nadziewana cukinią i pestkami słonecznika,
opiekane ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej.

Napoje: bez ograniczeń:




Kawa/herbata,
Napoje gazowane,
Sok owocowy, woda mineralna.

Dodatkowo można zamówić szyszki wyłącznie poprzez hotel :
30zł/sztuka -szyszka standardowa plastikowa
40zł/sztuka – szyszka w kartoniku

