609-668-305
poczta@dombankietowyblonie.pl

Błonie, ul. Szkolna 17

UROCZYSTE PRZYJĘCIE

Przyjęcie organizowane z takich okazji, jak komunia, chrzciny, jubileusz, a także ślubny
obiad.
W cenie: indywidualnie dobrane menu, pełna obsługa, świeże kwiaty i dekoracje, parking
oraz ogród spacerowy do dyspozycji gości. Możliwość zamówienia dań wegetariańskich i
potraw dla dzieci.
Zestaw I - 130 zł od osoby - zawiera pakiet składający się z: 3 dań gorących, 7 zakąsek z:
mięs, z ryb i jaj, 3 rodzaje sałatek, napoje gorące: kawa, herbata – bez limitu, dekoracje
kwiatowe, świece i serwetki.
Zestaw II – 150 zł od osoby – zawiera możliwość skomponowania własnego menu według
poniższych propozycji.

MENU
UROCZYSTE PRZYJĘCIE
I Danie (do wyboru)


Rosół drobiowy z makaronem



Flaki staropolskie



Bulion z kołdunami

II Danie (do wyboru)


Schab faszerowany pieczarką i serem, ziemniaki, bukiet surówek



De volai, ziemniaki z koperkiem, bukiet surówek



Antrykot z piersi kurczaka z brzoskwinią, frytki, bukiet surówek



Schab panierowany z pomarańczą, ziemniaki z koperkiem, bukiet surówek



Karkówka pieczona z sosem myśliwskim, kluski śląskie, jarzynka z buraczków



Schab pieczony z sosem kurkowym, kluski śląskie, bukiet jarzyn gotowanych

III Danie (do wyboru)


Pierożki z kapustą i grzybami, paszteciki drożdżowe z mięsem i barszczyk
czerwony



Żurek śląski z białą kiełbasą, jajem i wędzonym boczkiem

Zakąski zimne


Schab faszerowany po warszawsku w galarecie



Pierś indyka w maladze z owocami



Mięsa pieczone (schab z morelą i ze śliwką, karkówka, boczek)



Wędliny (szynka wiejska, baleron, polędwica sopocka, kabanosy, salami)



Pasztet myśliwski z żurawiną i zielonym pieprzem



Jaja faszerowane z kawiorem, z pieczarkami, ze szpinakiem



Pstrąg w galarecie

Sałatki i przystawki


Szwedzki półmisek warzyw



Sałatka hawajska



Sałatka grecka

Desery i Ciasta


Tort z bitą śmietaną



Deser lodowy puchar



Sernik z brzoskwinią



Szarlotka na kruchym cieście



Biszkoptowe z galaretką i owocami



Rolada czekoladowa



Patery ze świeżymi owocami

Napoje zimne (bez ograniczeń)


Coca Cola, Fanta, Sprite, woda mineralna



Sok: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka

Napoje gorące (bez ograniczeń)


Kawa naturalna



Kawa rozpuszczalna



Herbata czarna



Herbata owocowa

Dekoracje


Bukiety z żywych kwiatów na stołach



Stylowe, pięcioramienne świeczniki lub szklane puchary ze świecą



Serwetki dekoracyjne przy nakryciach

