WERSJA 1
Szampan na przywitanie
Chleb na przywitanie
OBIAD:

Ziemniaki

Krem pieczarkowy + groszek ptysiowy






kotlet schabowy
roladka z pieczarkami
filet drobiowy
udko
de volaille

kapusta kiszona
buraczki
marchew

Kompot
Tort
DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
1. Filet słodko-kwaśny+ryż+surówka wiosenna
- lody z owocami i adwokatem
2. Szwajcar + frytki+kapusta pekińska
3.Boeuf strogonow
4. Barszcz + krokiet
II DZIEŃ
1. Żurek + jajko + kiełbasa
Karczek duszony + kluski śląskie + kapusta czerwona
2. Szaszłyk + dufinki + marchew
3. Bigos / flaczki








ZIMNA ZASTAWA I i II dzień (uzupełniana na bieżąco)
sałatka jarzynowa
sałatka amerykańska
sos tatarski
galaretki drobiowe
śledzie w oleju i po węgiersku
wędliny / mięsa pieczone

Ciasta ,ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

WERSJA 2
Szampan na przywitanie
Chleb na przywitanie
OBIAD:

Ziemniaki

Rosół z makaronem






de volaille
szaszłyk
kotlet schabowy
szwajcar
filet drobiowy

kapusta biała
marchew
mizeria

Kompot
Tort
DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
1.Pieczeń + kluski śląskie +kapusta czerwona
2. Roladka wieprzowa+frytki+ wiosenna
3.Gulasz mięsno – jarzynowy
4.Barszcz + ptyś / krokiet
II DZIEŃ
1. Krem pieczarkowy+ groszek ptysiowy
Placki po zbójnicku
2. Udko + risotto+k. pekińska
3. Kotlet mielony +sos+ziemniaki opiekane+ kapusta zasmażana
.
ZIMNA ZASTAWA I i II dzień (uzupełniana na bieżąco)
 sałatka meksykańska
 sałatka jarzynowa
 sałatka z pory
 galaretki wieprzowe
 śledzie rolmopsy
 wędliny
Ciasta , ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

WERSJA 3 (wesele bez poprawin)
Szampan na przywitanie
Chleb na przywitanie
OBIAD:

Ziemniaki

Krem pieczarkowy + groszek ptysiowy
Krem z brokułów
-kotlet schabowy
-roladka z pieczarkami
-filet drobiowy
-szwajcar
-szaszłyk

kapusta czerwona
buraczki
marchew

Kompot
Tort
DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
1. Bogracz z kluseczkami
- lody z owocami i adwokatem
2. Roladka drobiowa z warzywami + sos serowy+ dufinki + kapusta pekińska
3.Udziec płonący + kapusta zasmażana
4. Barszcz + ptyś faszerowany
ZIMNA ZASTAWA I dzień (uzupełniana na bieżąco)
 sałatka jarzynowa
 sałatka kebabowa
 sos tatarski
 galaretki drobiowe
 śledzie w oleju i po węgiersku
 wędliny
 ryby w zalewie na kwaśno
Ciasta ,ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

WERSJA 4 (wesele bez poprawin)
Szampan na przywitanie
Chleb na przywitanie
OBIAD:

Ziemniaki

Rosół z makaronem
-udko
-roladka z pieczarkami
-kotlet schabowy
-de volaille
-filet drobiowy

kapusta czerwona
seler
mizeria

Kompot
Tort
DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
1.Pieczeń + kluski śląskie +k. pekińska
2.Szaszłyk + risotto + wiosenna + barszcz
3.Klopsiki w sosie pomidorowym
4.Barszcz + pasztecik








ZIMNA ZASTAWA I dzień (uzupełniana na bieżąco)
sałatka meksykańska
sałatka hawajska
sałatka z pory
galaretki wieprzowe
śledzie rolmopsy
wędliny/mięsa pieczone

Ciasta ,ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

WERSJA 5
Szampan na powitanie
Chleb na powitanie

ziemniaki

Bulion węgierski
- kotlet schabowy
- roladka z pieczarkami
-de volaille
- szaszłyk
-filet drobiowy
-kompot

- buraczki
- marchew
- mizeria
lody z dodatkami

DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
1.Boeuf Strogonow
-tort
2. Szwajcar + frytki +kapusta pekińska
3. Udko + risotto + surówka wiosenna
4. Barszcz + krokiet
II Dzień
Barszcz z uszkami
1. Placki po węgiersku
2. Eskalopki na grzance+sos własny+kapusta pekińska
3. Leczo
ZIMNA ZASTAWA I i II dzień (uzupełniana na bieżąco)




sałatka porowa
sałatka amerykańska
sałatka jarzynowa





śledzie w oleju i po węgiersku
galaretki drobiowe/wieprzowe
wędliny
ryba po grecku
Ciasta ,ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

WERSJA 6

ziemniaki

Szampan na powitanie
Chleb na przywitanie
Rosół z makaronem
-kotlet schabowy
-kotlet szwajcar
-roladka z pieczarkami
-udko
-szaszłyk
kompot
tort
DANIA GORĄCE:

- buraczki
- marchew
- kapusta zasmażana

I dzień
1.Paprykarz z indyka
lody z bitą śmietaną
2. De volaille + frytki+ pekińska
3. Gołąbki w sosie pomidorowym
2. II Dzień
1. Żurek+jajko+kiełbasa
Placki po węgiersku
2. Karczek duszony + kluski śląskie + kapusta czerwona
3. Kwaśnica z żeberkiem
 ZIMNA ZASTAWA I i II dzień (uzupełniana na bieżąco)
sałatka porowa
sałatka kebabowa
sałatka jarzynowa
śledzie w oleju i po węgiersku
galaretki wieprzowe
półmiski chłopskie
półmiski z wędliną
Ciasta , ciasteczka na stoły i do paczek
Pieczywo
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Gastronomia RAJ
Gołkowice Dolne 95
tel. +48 18 446 32 53
fax. +48 18 446 37 16

