
 

MENU NA KOMUNIE 
WERSJA  I 

Obiad 

Rosół królewski z makaronem własnej roboty 

Kapłony, kopytka bukiet jarzyn gotowanych, mix sałat 

Zimne przekąski 

Półmisek mięs pieczonych (schab, kark, boczek, pasztet) 

Galantyna drobiowa ( lub wieprzowa) 

Jaja faszerowane 

Warzywa faszerowane 

Sałatki: jarzynowa, grecka 

Marynaty 

Pieczywo różne, masło 

Napoje zimne 

Kompot, sok (do wyboru), woda mineralna niegazowana z cytryną,  

woda mineralna gazowana, Cola 

Bufet słodki 

Ciasta różne 

Patera z owocami sezonowymi 

Napoje gorące: kawa , herbata 

Cukier, mleczko do kawy, cytryna 

Pucharek lodowy 

Zestaw dla dzieci 

Pomidorowa z makaronem własnej roboty 

Pierś kurczaka panierowana w kukurydzianych płatkach / tradycyjnej panierce  

Marchewka gotowana / marchewka z jabłkiem / mizeria 



 

MENU NA KOMUNIE 
WERSJA  II 

Obiad 

Grzybowa z łazankami własnej roboty 

Schab w sosie własnym, kopytka, bukiet jarzyn gotowanych, mix sałat 

Zimne przekąski 

Półmisek mięs pieczonych (schab, kark, boczek, pasztet) 

Galantyna drobiowa ( lub wieprzowa) 

Roladki z bakłażana i cukinii nadziewane serkiem ziołowym podane na świeżej rukoli 

Racuchy warzywne z wędzonym łososiem i kwaśną śmietaną 

Sałatki: rukola z kozim serem i pomarańczami,  kurczak z ananasem z serem brie i sosem mango 

Marynaty 

Pieczywo różne, masło 

Napoje zimne 

Kompot, sok (do wyboru), woda mineralna niegazowana z cytryną,  

woda mineralna gazowana, Cola 

Bufet słodki 

Ciasta różne 

Patera z owocami sezonowymi 

Napoje gorące: kawa , herbata 

Cukier, mleczko do kawy, cytryna 

Pucharek lodowy 

Zestaw dla dzieci 

Pomidorowa z makaronem własnej roboty 

Pierś kurczaka panierowana w kukurydzianych płatkach / tradycyjnej panierce  

Marchewka gotowana / marchewka z jabłkiem / mizeria 



 

MENU NA KOMUNIE 
WERSJA  III 

Obiad 

Krem porowo-serowy z grzankami 

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, szpecle, bukiet jarzyn gotowanych, mix sałat 

Zimne przekąski 

Półmisek mięs pieczonych (schab, kark, boczek, pasztet) 

Naleśniki szpinakowe z twarożkiem i wędzonym łososiem 

Roladki z wiejskiej, wędzonej szynki nadziewane musem chrzanowym 

Terrina rybna lub warzywna 

Sałatki: jarzynowa, Sałatka z wędzonym pstrągiem i granatem z winegretem pomarańczowym 

Marynaty 

Pieczywo różne, masło 

Napoje zimne 

Kompot, sok (do wyboru), woda mineralna niegazowana z cytryną,  

woda mineralna gazowana, Cola 

Bufet słodki 

Ciasta różne 

Patera z owocami sezonowymi 

Napoje gorące: kawa , herbata 

Cukier, mleczko do kawy, cytryna 

Pucharek lodowy 

Zestaw dla dzieci 

Pomidorowa z makaronem własnej roboty 

Pierś kurczaka panierowana w kukurydzianych płatkach / tradycyjnej panierce  

Marchewka gotowana / marchewka z jabłkiem / mizeria 



 

MENU NA KOMUNIE 
WERSJA  IV 

Obiad 

Żurek z jajem i kiełbasą 

Bryzol z pieczarkami, ziemniaki gotowane, marchewka z groszkiem, mix sałat 

Zimne przekąski 

Półmisek mięs pieczonych (schab, kark, boczek, pasztet) 

Galantyna drobiowa ( lub wieprzowa) 

Carpaccio z pieczonych buraków z serem kozim z prażonymi orzechami nerkowca i kremem balsamico 

Sałatki:  Kasza Kus-kus z grillowanymi warzywami z sosem pomidorowo-ziołowym ,  

               Rukola z mini mozzarellą z pomidorkami cherry z winegret z suszonych pomidorów 

Marynaty 

Pieczywo różne, masło 

Napoje zimne 

Kompot, sok (do wyboru), woda mineralna niegazowana z cytryną,  

woda mineralna gazowana, Cola 

Bufet słodki 

Ciasta różne 

Patera z owocami sezonowymi 

Napoje gorące: kawa, herbata 

Cukier, mleczko do kawy, cytryna 

Pucharek lodowy 

Zestaw dla dzieci 

Pomidorowa z makaronem własnej roboty 

Pierś kurczaka panierowana w kukurydzianych płatkach / tradycyjnej panierce  

Marchewka gotowana / marchewka z jabłkiem / mizeria 


