Oferta Przyjęcia Komunijnego
Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny dzień w życiu każdego dziecka.
Jest ona również wspaniałą okazją do spotkań w gronie rodziny.Organizując przyjęcie w naszej
restauracji jak i zamawiając catering do domu mogą być Państwo pewni, iż goście jak i dziecko będo długo
i miło wspominać to wydarzenie. Nasza firma Catering Service przygotowała dla Państwa ofertę na
organizację przyjęcia z okazji Pierwszej Komuni Świętej.

Catering Service
Czochara Machnicki Sp.J.
ul. Powstańców 1, 41-500 Chorzów
NIP: 646-283-42-40,
REGON: 241000803
KRS: 0000312828
Bank PKO BP

68 1020 2368 0000 2102 0371 2932

Menu I
( tylko w przypadku cateringu )
ZUPA:
Rosół z makaronem
DANIE GŁÓWNE:
Rolada śląska wieprzowa
Kluski Śląskie
Kapusta modra
Surówka z marchewki
Sos
DESER:
Szarlotka

Sernik
ZIMNA PŁYTA:
Półmiski wędlin
Półmiski serów
Śledzie w oleju
Tymbaliki
Szałot
Pieczywo+masło
CIEPŁA KOLACJA
( do wyboru jedno danie ciepłe)
Barszcz z krokietem
Bogracz
115,00 zł/ os.

Menu II
( w lokalu i catering )
ZUPA:
Rosół z makaronem
DANIE GŁÓWNE:
( 2 porcje mięsa na osobę )
Rolada śląska wieprzowa
Sakiewka wieprzowa z farszem z pora
Pierś Panierowana
De volaille

Dodatki :
( wszystkie )
Kluski Śląskie
Ziemniaki z wody
Frytki
Kapusta modra
Kapusta zasmażana
Surówka z marchewki
Sosy
DESER:
Szarlotka
Sernik
ZIMNA PŁYTA:
Półmisek wędlin
Półmiski serów
Śledzie w oleju
Jajka faszerowane
Tymbaliki
Szałot
Sałatka gyros
Pieczywo+masło

CIEPŁA KOLACJA
( do wyboru jedno danie ciepłe)
Barszcz z krokietem
Bogracz
Żurek
155,00 zł/ os.

Menu III
( w lokalu i catering )
ZUPA:
( do wyboru jedna )
Rosół z makaronem
Krem pomidorowy z groszkiem
ptysiowym i świeżą bazylią
DANIE GŁÓWNE:
2 porcje mięsa na osobę
Rolada śląska wołowa lub wieprzowa
Filet z kurczaka po parysku ze szpinakiem
Pieczeń z karczku szpikowana czosnkiem

Dodatki :
( wszystkie )
Kluski Śląskie
Ziemniaki z wody
Frytki
Kapusta modra
Kapusta zasmażana
Zestaw surówek
Sosy
DESER:
( do wyboru jeden deser)
Lody z sosem czekoladowym
Patery ciast
1,5 kawałka / os.
ZIMNA PŁYTA:
Półmiski mięs pieczonych
Półmiski wędlin
Półmiski serów
Tartaletki
Śledzie tradycyjne w oleju
Śledzie korzenne
Tymbaliki
Szałot
Sałatka grecka
Pieczywo+masło
CIEPŁA KOLACJA

( do wyboru jedno danie ciepłe)
Barszcz z krokietem
Bogracz
Żurek
175,00 zł/ os.

Menu IV
( w lokalu i catering )
ZUPA:
( do wyboru jedna )
Rosół z makaronem
Krem z brokuł z prażonymi migdałami
Krem pomidorowy z groszkiem
ptysiowym i świeżą bazylią
DANIE GŁÓWNE:
( 2,5 porcji mięsa na osobę )
Rolada śląska wołowa lub wieprzowa
Filet z kurczaka po parysku ze szpinakiem
Pieczeń z karczku szpikowana czosnkiem
Udko z kaczki z pomarańczami

Dodatki :
( wszystkie )
Kluski Śląskie
Ziemniaki z boczkiem i cebulką
Frytki / talarki
Kapusta modra
Kapusta zasmażana
Zestaw surówek
Sosy
DESER:
( do wyboru jeden deser)
Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym
Lody ( trzy smaki ) z sosem czekoladowym
Deser mascarpone w pucharku

Patery ciast :
1,5 kawałka / os.
ZIMNA PŁYTA:
Półmiski mięs pieczonych
Półmiski wędlin
Półmiski serów
Tartaletki
Teriny rybne
Mini tortilla
Mini roladki
Śledzie tradycyjne w oleju

Śledzie korzenne
Tymbaliki
Szałot
Sałatka grecka lub gyros
Pieczywo+masło
CIEPŁA KOLACJA
( do wyboru jedno danie ciepłe)
Ragout drobiowe z serem i szczypiorkiem
Barszcz z krokietem
Bogracz
Żurek
195,00 zł/ os.

Menu dla dzieci
( do lat 9 )
Zupa pomidorowa
Nugetsy z kurczaka
Frytki
Surówka z marchewki
Lody z owocami z posypką
60,00 zł / os.

Napoje gorące
( bez ograniczeń )
Kawa
Herbata
8,00 zł / os.

Napoje zimne
( 0,5 l / os. podawane w dzbankach )
Soki owocowe ( dwa rodzaje )
Woda
10,00 zł / os.
0,5 l / os. podawane w dzbankach )
Soki owocowe ( dwa rodzaje )
Woda
Napoje gazowane
( pepsi, 7up, mirinda w butelkach 1 l )
15,00 zł / os.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji
Patrycja Bartoszek
Manager Catering Service
Tel. 606 943 233

