ul. Hażlaska 135
43-400 Cieszyn
www.korbasowydwor.pl

Bożena Biernot, tel.: 604 245 025
Beata Kuk, tel.: 517 243 118
kontakt@korbasowydwor.pl

MENU NA CHRZCINY/ROCZEK
WERSJA I
W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

 CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ
 ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ
 PATERY OWOCÓW W BUFECIE
 TORT (smak i szczegóły do omówienia)
 DEKORACJA STOŁÓW
(różowe lub niebieski serwetki, świeże kwiaty)

99 zł
/osobę
Dzieci
do lat 7
50 zł

ZUPA
 Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi
lub
 Krem z pomidorów z grzankami ziołowymi

DANIE GŁÓWNE
Wieloporcjowo na półmiskach (po 2szt./osobę)

 Kotlet de volaille z masełkiem
 Rolada wieprzowa w sosie własnym
 Pieczone udko z kaczki
 Schab duszony w sosie koniakowo-pieprzowym
 Kluski śląskie
 Frytki
 Ziemniaczki puree
 Sałatka z czerwonej kapusty
 Surówka z selera z rodzynkami
 Bukiet warzyw na gorąco z masełkiem
DESER
(jedna pozycja do wyboru)

 Lody z gorącym musem malinowym
lub
 Szarlotka z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

 Kawa i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń
lub ekspres do kawy – 5 zł/osobę

 Patery owoców na bufecie: winogrono jasne i ciemne, banany, ananas, owoce sezonowe
 BUKIETY BALONÓW TEMATYCZNYCH – od 150 zł
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MENU NA CHRZCINY/ROCZEK
WERSJA II
W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

 CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ
 ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ
 PATERY OWOCÓW W BUFECIE
 TORT (smak i szczegóły do omówienia)
 DEKORACJA STOŁÓW

129 zł
/osobę
Dzieci
do lat 7

(różowe lub niebieskie serwetki, balony, świeże kwiaty)

65 zł

ZUPA
 Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi
lub
 Krem z pomidorów z grzankami ziołowymi

DANIE GŁÓWNE
Wieloporcjowo na półmiskach (po 2szt./osobę)

 Kotlet z kurczaka w płatkach migdałów lub kotlet schabowy
 Rolada wieprzowa w sosie własnym
 Pierś z kurczaka faszerowana fetą i suszonymi pomidorami owijana boczkiem
 Karczek z grilla z sosem BBQ lub Szaszłyk z kurczaka z cukinią, papryką i cebulą
 Kluski śląskie
 Frytki
 Ziemniaczki wiejskie ze szczypiorkiem
 Sałatka z czerwonej kapusty
 Surówka z selera z rodzynkami
 Surówka z marchewki z mandarynką
DESER
(jedna pozycja do wyboru)

 Lody z gorącym musem malinowym
lub

 Deser owocowo – lodowy
 Kawa i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń
lub ekspres do kawy – 5 zł/osobę

 Patery owoców na bufecie: winogrono jasne i ciemne, banany, ananas, owoce sezonowe

ZIMNE ZAKĄSKI




(w formie bufetu)

Koreczki śledziowe z suszonymi pomidorami
Półmiski wędlin tradycyjnych wędzonych (szynka, polędwica sopocka, salami) i serów
 Tymbaliki drobiowe na pumperniklu
 Mus chrzanowy z kabanosem
 Pasztecik z kapustą i grzybami
 Sałatka jarzynowa
 Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
 Kosze pieczywa mieszanego (chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)
 Masełko

DLA DZIECI:


 Mini pizza z serem i szynką
Kanapki z szynką z indyka i uśmiechem

KOLACJA – opcja dodatkowa:


Barszcz czysty, bułeczki z serem i pieczarkami – 12 zł/osobę
 Bogracz z kluseczkami, pieczywo – 15 zł/osobę

 BUKIETY BALONÓW TEMATYCZNYCH – od 150 zł

