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Rolena Park Church | Jan. 2020

Tradycyjny Rosół z makaronem
Krem kurkowy z grzanką ziołową

Krem pieczarkowy z mini grzankami
Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym 

Kurczak po królewsku
Kotlet De Volaille
Filet panierowany

Schab panierowany
Gordon blue (z szynką i serem żółtym)

Schab niespodzianka (z pieczarkami i serem żółtym)

Ziemniaki
frytki

Buraczki z chrzanem
Biała kapusta z marchewką
Marchew z pomarańczami

Surówka z selera ze śmietaną
Pekińska z ogórkiem i kukurydzą

                           
                                        OBIAD:                                   

 
Zupa: (1 do wyboru)

    
1.
2.
3.
4.

  
Danie główne:  (1 do wyboru)

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Dodatki (1 do wyboru)

 
1.
2.

 
Surówki: ( 3 do wyboru)

 
1.
2.
3.
4.
5.
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Panna Cota z musem jeżynowym i miętą 
Flip truskawkowy na bazie lodów waniliowych

Tarta wiśniowa na ciepło z gałką lodów śmietank.

deski wędlin                               tortellini        
deski serów                                 pikle
3 rodz. sałatek                            koreczki wegetariańskie
galaretki drobiowe                  rożki ze szpinakiem
pieczywo mieszane                galantyna z łososia

Filet grillowany z boczkiem, pieczarkami i serem żółtym, talarki, surówka pekińska
Filet pod pierzynką porową, dufinki, surówka z marchwii z selerem i chrzanem
Polędwiczka wieprzowa w sosie z borowików, snacki serowe, bukiet warzyw

Barszcz czerwony z krokietem
Buef strogonow

Żurek staropolski

                           
DESER: (1 do wyboru)

 
1.
2.
3.

 
ZIMNA PŁYTA: (stół szwedzki)

 

 
DANIE GORĄCE: (1 do wyboru)

1.
2.
3.

 
DANIE GORĄCE: (1 do wyboru)

 
1.
2.
3.

 
CIASTA I OWOCE

 
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE (BEZ OGRANICZEŃ)

                         



220zł/os
wynajem lokalu 
obsługa kelnerska
bufet kawowy
ochrona
fotobudka
ścianka tło do zdjęć
dekoracje kwiatowe
zwrot pozostałych posiłków
wynajem sali do 5.00
personalizowane menu dla wegetarian itp.
szatnia

W cenie:

 



impreza - party - półmetek - dajemy czadu - kocham was - faza - bawimy - do białego rana - polish girl - polish boy - party show 

Zdjęcia bez limitu przez 4 godziny
Śmieszne gadżety
Opieka asystenta

Własne teksty na zdjęciach
Zdjęcia w wersji elektronicznej

Filtry zdjęć do wyboru
Faceebok, Twitter, E-mail

fotobudka


