Chrzciny i Komunie w Pałacu Radomiłów
PROPOZYCJE MENU

Propozycja I w cenie 120 zł/osoba
Przystawki
(trzy propozycje do wyboru):
Patera pieczonych mięs
(karczek z ziołami, schab ze śliwką, morelą, szynka w ziołach)
Galantyna z drobiu
Roladki z łososia
Ryba w warzywach
Jajka faszerowane
Patera wędlin
Tartinki (z różnym nadzieniem)
Deska serów z winogronem i oliwkami
Zupa
(jedna propozycja do wyboru):

Rosół po królewsku z domowym makaronem
Krem z zielonego ogórka z serkiem śmietankowym
Krem z brokułów z gorgonzolą lub z prażonymi migdałami
Zupa cebulowa z chrupiącą grzanką
Krem z pomidorów z mascarpone lub mozzarellą,
bazylią i ziołowymi grzankami
Danie główne

(do wyboru dwie propozycje serwowane na półmisku):
Roladka wieprzowa z pikantnym nadzieniem
Zrazy z nadzieniem śliwkowym w sosie pieczeniowym
Cordon blue z masłem i żurawiną
Rolada drobiowa faszerowana szynką i warzywami julienne
Pieczeń z indyka z aromatyczną cytrynowo-tymiankową glazurą
Faszerowane udko z kurczaka
Dla dzieci na życzenie:
Nugetsy drobiowe

Spaghetti z sosem bolognese
Naleśniki na słodko
Frytki
Dodatki
(dwie propozycje do wyboru):
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Pieczone ziemniaczki
Kluski śląskie
Bukiet surówek

Deser serwowany
(jedna propozycja do wyboru):
Panna Cotta z sosem malinowym
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Jabłecznik z gałką lodów waniliowych
Bufet słodki:
Kawa
Herbata
Ciasta domowe (trzy rodzaje)
Owoce
Napoje serwowane na stoły w dzbankach:
Woda niegazowana z miętą i cytryną
Soki
Dodatki:
marynaty ze spiżarni, dipy, sosy, pieczywo, masło
Sałatki
(jedna propozycja do wyboru):
Sałatka z serem feta, oliwkami, pomidorami i ogórkiem
Sałatka caprese
Sałatka warzywna tradycyjna
Sałatka Cezar z kawałkami grillowanej piersi z kurczaka i grzankami
Sałatka Szefa kuchni z suszonymi pomidorami i prażonym słonecznikiem

Propozycja II w cenie 150 zł/osoba
Przystawki
(pięć propozycji do wyboru):
Patera pieczonych mięs
(karczek z ziołami, schab ze śliwką, morelą, szynka w ziołach)
Galantyna z drobiu
Roladki z łososia
Ryba w warzywach
Jajka faszerowane
Patera wędlin
Tartinki (z różnym nadzieniem)
Deska serów z winogronem i oliwkami
Zupa
(jedna propozycja do wyboru):
Rosół po królewsku z domowym makaronem
Krem z zielonego ogórka z serkiem śmietankowym
Krem z brokułów z gorgonzolą lub z prażonymi migdałami
Zupa cebulowa z chrupiącą grzanką
Krem z pomidorów z mascarpone lub mozzarellą,
bazylią i ziołowymi grzankami
Danie główne
(do wyboru dwie propozycje serwowane na półmisku):
Roladka wieprzowa z pikantnym nadzieniem
Zrazy z nadzieniem śliwkowym w sosie pieczeniowym
Cordon blue z masłem i żurawiną
Rolada drobiowa faszerowana szynką i warzywami julienne

Pieczeń z indyka z aromatyczną cytrynowo-tymiankową glazurą
Faszerowane udko z kurczaka
Pierś z kaczki z jabłkiem i pomarańczą
Dla dzieci na życzenie:
Nugetsy drobiowe

Spaghetti z sosem bolognese
Naleśniki na słodko
Frytki
Dodatki
(dwie propozycje do wyboru):
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Pieczone ziemniaczki
Kluski śląskie
Bukiet surówek

Modra kapusta zasmażana z rodzynkami
Deser serwowany
(jedna propozycja do wyboru):
Panna Cotta z sosem malinowym
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Jabłecznik z gałką lodów waniliowych
Bufet słodki:
Kawa
Herbata
Ciasta domowe (trzy rodzaje)
Owoce
Napoje serwowane na stoły w dzbankach:
Woda niegazowana z miętą i cytryną

Soki
Dodatki:
marynaty ze spiżarni, dipy, sosy, pieczywo, masło
Sałatki

(dwie propozycje do wyboru):
Sałatka z serem feta, oliwkami, pomidorami i ogórkiem
Sałatka caprese
Sałatka warzywna tradycyjna
Sałatka Cezar z kawałkami grillowanej piersi z kurczaka i grzankami
Sałatka Szefa kuchni z suszonymi pomidorami i prażonym słonecznikiem

Dania ciepłe

(jedna propozycja do wyboru):
Barszczyk czerwony z pasztecikiem z farszem na trzy sposoby

Żurek po królewsku z jajkiem i białą kiełbasą podawany na stół w wazach
Bogracz - zupa gulaszowa z pieczywem podana na stół w kociołku
Ragout z indyka z pieczywem podany na stół w kociołku
Pieczone udko z kurczaka w ziołach z warzywami
Na specjalne życzenie
(dodatkowo płatne):
Pieczona gęś z pomarańczami (ilość do uzgodnienia)
Kaczka pieczona z jabłkami i żurawiną (ilość do uzgodnienia)
Indyk pieczony w ziołach (ilość do uzgodnienia)
Alkohol i napoje gazowane (ilość do uzgodnienia)
Tort komunijny i ciasta domowe (ilość do uzgodnienia)

Dzieci:
od 0-2 lat: bezpłatnie
od 2-7 lat: 50 zł/osoba
od 7-12 lat: 80 zł/osoba

Uprzejmie informujemy, że powyższa oferta jest jedynie wstępną propozycją i jesteśmy

otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. W przypadku jakichkolwiek pytań służymy wszelką
pomocą i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:
e-mailowy: recepcja@palacradomilow.pl
telefoniczny: 602758324

