OFERTA OBIADÓW PO UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH
W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym spotykamy się przy rodzinnym stole bez
najbliższej nam osoby. Stypa to celebrowana od wieków, ważna uroczystość rodzinna, odbywająca się po ostatnim
pożegnaniu osoby zmarłej. Jest poświęcona Jej pamięci, służy wspominaniu Jej dokonań, wymianie myśli o
przemijaniu... W naszej restauracji zorganizujemy dla Państwa godne pożegnanie najbliższej osoby, w spokojnej i
sprzyjającej refleksji atmosferze, ze szczerym współczuciem i odpowiednią troską dla rodziny i najbliższych.
Wieloletnie doświadczenie towarzyszenia Naszym Gościom w tak trudnych chwilach, pozwala nam otoczyć
Państwa profesjonalną opieką, nie zapominając o kulinarnej stronie spotkania.

Menu w cenie 19zł/osoba

Menu w cenie 35zł/osoba

- danie główne

- zupa
- danie główne

Menu w cenie 24zł/osoba

- napój zimny (0,2l)

- danie główne

- napój gorący (kawa lub herbata)

- napój zimny (0,2l)
Menu w cenie 40zł/osoba
Menu w cenie 30zł/osoba

- zupa

- zupa

- danie główne

- danie główne

- deser w postaci ciast w stole

- napój zimny (0,2l)

- napój zimny (0,2l)
- napój gorący (kawa lub herbata)

Uprzejmie informujemy, iż podajemy jeden rodzaj zupy i dania głównego całej grupy
- nie dotyczy dzieci w wieku do 10 lat.
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PROPOZYCJA DAŃ:
ZUPA:
 rosół
 flaki
 krem z pomidorów z zacierkami
 krem z białych warzyw z porem
 krem z pieczarek
 zupa minestrone
 krem kalafiorowy
 barszcz czerwony z uszkami
DANIE GŁÓWNE:
 pieczeń wieprzowa z ziemniakami gotowanymi i surówkami
 grillowana pierś z kurczaka na sosie pomidorowym z ziemniakami opiekanymi i warzywami na
parze
 bryzol wieprzowy z puree ziemniaczanym i surówkami
 grillowane kotleciki wieprzowe na sosie pieczarkowym z ziemniakami opiekanymi i warzywami
na parze
 pieczony schab w sosie pieczeniowym z ziemniakami opiekanymi i surówką
 pieczona karkówka w sosie pieczeniowym z ziemniakami opiekanymi i surówką
 panierowane kotleciki drobiowe z ziemniakami opiekanymi i surówkami,
CIASTA W STOLE:
 sernik, szarlotka, babeczki z karmelem i migdałami
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