Karczma Młynówka
Łęki, ul Piastowska 94
Tel. 506 284 283
karczma@karczmamlynowka.eu
www.karczmamlynowka.eu
PROPOZYCJA MENU
KATERING Z OBSŁUGĄ
„WESELE II ”
Uroczyste przywitanie pary młodej chlebem i solą
Lampka szampana dla wszystkich gości (wino musujące)
OBIAD:
 Rosół z makaronem
dania podawane na półmiskach (w przeliczeniu 2 szt. mięsa na osobę).
Schab po góralsku (faszerowany serem i pieczarkami), rolada wieprzowa,, kotlet drobiowy



ziemniaki z wody
kluski śląskie

SURÓWKI:

(proszę wybrać 3)

Kapusta czerwona, surówka z białej kapusty, surówka z marchwi, surówka z kapusty pekińskiej, buraczki
Po obiedzie serwujemy herbatę / kawę
ZIMNA PŁYTA:
 Półmisek wędlin, pasztetów i mięs pieczonych[schab pieczony ze śliwką, pieczona karkówka,
galantyna drobiowa, szynka gotowana, szynka drobiowa, salceson itp]
 Galaretki drobiowe
 Ryba po grecku
 Śledź w śmietanie z brzoskwinią
 Półmisek serów[ser pleśniowy camembert oraz lazur, galantyna serowa z przyprawami, ser żółty]
 Pomidory z cebulką, ogórek zielony
 Pikle[pieczarka, papryka, ogórek ]
 Pieczywo
Sałatki: (proszę wybrać 2)





Sałatka śledziowa
Sałatka meksykańska
Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułami i serem feta

 Włoska sałatka z szynką, warzywami oraz makaronem penne

DANIA GORĄCE: (Proszę wybrać jedno danie do każdej kolacji)
1:
 Filet z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu, kuleczki ziemniaczane, surówka z kapusty pekińskiej
 Pierś z kurczaka zawijana boczkiem w sosie paprykowym, ziemniaki w ziołach, surówka z kapusty
pekińskiej
 Rolada z kurczaka w białym sosie, ziemniaczki opiekane, surówka z białej kapusty
 Sakwa z kurczaka faszerowana serem i pieczarkami, ziemniaki opiekane zestaw surówek
2:
 Żurek
 Gulasz wieprzowy
3:
 Szynka wieprzowa pieczona, ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana
 Schab w sosie grzybowym lub pieczeniowy, ziemniaki opiekane, surówka z kapusty czerwonej
 Karczek duszony, kluski śląskie, czerwona kapusta
4:
 Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
 Barszcz z krokietem
TYLKO TERAZ:
ORGANIZUJAC PRZYJĘCIE POWYŻEJ 90 OSÓB
FONTANNA CZEKOLADA Z BELGIJSKĄ
CZEKOLADĄ I PRZEKASKAMI

GRATIS
ORGANIZUJAC PRZYJĘCIE POWYŻEJ 130 OSÓB
STÓŁ WIEJSKI

GRATIS
GRATISY SUMUJĄ SIĘ

CENA ZA OSOBĘ 130zł
( 4 KOLACJE -CENA OBOWIĄZUJE 2019/2020)

Cena obejmuje:
 Wypożyczenie sztucy, talerzy, szkliwa, obrusów
 Obsługę kelnerską

