Menu w cenie 160 zł/os.
Zupa (1 do wyboru):
Rosół z domowym makaronem
Krem z pomidorów z nutą śmietanowo-czosnkową
Danie główne (3 rodzaje do wyboru) podane na półmiskach na stół w ilości 2 porcji
na osobę:
Kotlet de volaille
Pierś z kurczaka nadziewana mozzarellą i suszonymi pomidorami
Roladki drobiowe ze szpinakiem i serem feta
Pierś z kurczaka a’la Italiano (pieczarki, cebula, papryka, pomidor, ser żółty)
Schab zapiekany z szynką i serem a’la Szwajcar
Tradycyjny kotlet schabowy
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
Zrazy wieprzowe w sosie własnym
Gołąbki z kaszą pęczak (vege)
Kotleciki jaglano-buraczane (vege)
Dodatki do dania głównego:
Gotowane ziemniaczki z koperkiem
Frytki
Zestaw surówek
Bufet słodki na oddzielnym stole:
Ciasta domowe (4 rodzaje) , owoce w całości
Uroczysty wjazd Tortu na Lokomotywie:
Tort okolicznościowy ze zdjęciem szkoły i napisem
Smak do wyboru: królewski, Luwr czekoladowy, chrupiąca malina
Bufet zimny na oddzielnym stole:
Bruschetta z mozzarellą i pomidorami
Kofta z mięsa mielonego z grilla z sosami
Babeczki mięsne z szynką i twarogiem

Babeczki z cukinią, papryką i pomidorem (vege)
Patera wędlin
Deska serów
Tortille warzywne (vege)
Przekąski warzywne: papryka świeża, marchew, seler naciowy z sosem tzatziki
Sałatka grecka z fetą i oliwkami
Sałatka z makaronem farfale, kukurydzą, ananasem, szynką i majonezem
Pieczywo, masło
Bufet ciepły dla uczniów (dla grona pedagogicznego na półmiskach w stoły):
Krem z białych warzyw z prażonymi pestkami dyni i grzankami
Filetowane pałki z kurczaka zapiekane z pieczarkami
Pizza domowa z szynką
Makaron z sosem pomidorowym – vege
Napoje:
Woda niegazowana z cytryną - serwis ciągły
Sok owocowy – 1 l/os.
Napoje gorące: Kawa, herbata, dodatki – serwis ciągły
Możliwość zamówienia za dodatkową opłatą:
Wino musujące na powitanie Gości – 5 zł/os.
Napoje gazowane (Pepsi, 7up, Mirinda) – 10 zł/0,85l
W ramach oferty poza salą i bogatym menu zapewniamy:
· Nauczyciele 5 osób gratis
· Obsługa techniczna (zespół, foto) – 50% ceny menu
· Tort okolicznościowy ze zdjęciem szkoły i napisem
· Elegancką oprawę uroczystości
· Ściankę do zdjęć
· Dekorację stołu świecami i świeżymi kwiatami
· Obsługę kelnerską
* Czas trwania maksymalnie 8 godzin np. 19.00 – 3.00 lub 20.00 – 4.00
* Oferta skalkulowana dla min. 40 osób

