Dom Przyjęć „Energil”
44-200 Rybnik
ul. Gliwicka 72
tel. 601 532 081
lub 607 532 087

Przykładowe MENU od 80,00 zł na osobę
Zimna płyta













Wędliny
Galantyny drobiowe z sosem czosnkowym
Sery
Pieczywo, Masło
Tatar
Sałatka sezonowa
Nugetsy drobiowe
Muffinki szpinakowe
Pieczarka faszerowana
Śliwki w boczku z sosem muszta-miodowym
Galaretki do wyboru z kurczaka, ozorka
Dodatki (dekoracja)

Kolacja
Dwie porcje mięsa na osobę











Filet z ananasem
Faworki w sezamie
Kotlet z nadzieniem szpinakowym
Kotlet po szwajcarsku
Roladki drobiowe z brokułem w sosie cynamonowym
Kotlet z suszo. pomi. i serem lazurowym blu
Kurczak w boczku
Kotlet z pieczarkami
Kotlet schabowy po meksykańsku
Kotlet de volaille

Sałatki







Surówka z kap. pekińskiej,
Surówka z marchewki, lub bukiet warzyw gotowanych
Ryż, frytki, ziemniaki zapiekane
Barszcz
Tort + ciasta + kruche ciasteczka dopłata 12,00 zł na/osobę
Owoce 4 zł na/osobę

Przykładowe MENU od 89,00 zł na osobę
Obiad :
Rosół z makaronem lub zupa krem

Dwie porcje mięsa na osobę








Rolada wieprzowa,
Rolada pszczyńska,
Rolada indycza z pieczarkami,
Udko z kurczaka,
Kotlet z nadzieniem szpinakowym
Kotlet po szwajcarsku,
Kotlet z suszo. pomi. i serem lazurowym blu

Sałatki 3 rodzaje










Buraczki ,
Sałatka z kapusty czerwonej ,
Surówka z kapusty białej,
Surówka z kapusty pekińskiej,
Sałatka z fasolki szparagowej,
Surówka z marchewki,
Ziemniaki, kluski
Sos
Kawa ,Herbata

• Pieczeń wieprzowa
• Pieczeń indycza faszerowana,
• Filet z ananasem,
• Kotlet schabowy po meksykańsku
• Kotlet de volaille,

Zimna płyta













Wędliny
Galantyny drobiowe z sosem czosnkowym
Sery
Pieczywo, Masło
Tatar
Sałatka sezonowa
Jajka w sosie tatarskim
Kulki serowe w kokosie
Muffinki szpinakowe
Pieczarka faszerowana
Śliwki w boczku z sosem muszta-miodowym
Babeczki francuskie z kaszą i grzybami

Kolacja
 Barszcz z krokietem
 Tort + ciasta + kruche ciasteczka dopłata 12,00 zł na/osobę
 Owoce 4 zł na/osobę

Przykładowe MENU 99,00 zł na osobę
Obiad :
Rosół z makaronem lub zupa krem z groszkiem ptysiowym
Dwie porcje mięsa na osobę
 Rolada wieprzowa,
 Rolada pszczyńska,
 Rolada indycza z pieczarkami,
 Udko z kurczaka,
 Kotlet z nadzieniem szpinakowym
 Kotlet z suszo. pomi. i serem lazurowym blu

Sałatki 3 rodzaje










Buraczki ,
Sałatka z kapusty czerwonej ,
Surówka z kapusty białej,
Surówka z kapusty pekińskiej,
Sałatka z fasolki szparagowej,
Surówka z marchewki,
Ziemniaki, kluski
Sos
Kawa ,Herbata

Zimna płyta












Wędliny, Sery
Galantyny drobiowe z sosem czosnkowym
Pieczywo, Masło
Sałatka sezonowa
Nugetsy drobiowe
Tatar
Muffinki szpinakowe
Pieczarka faszerowana
Śliwki w boczku z sosem muszta-miodowym
Galaretki do wyboru z kurczaka, ozorka,
Dodatki (dekoracja potraw)

• Pieczeń wieprzowa
• Pieczeń indycza faszerowana,
• Filet z ananasem,
• Kotlet schabowy po meksykańsku
• Kotlet de volaille,
• Kotlet po szwajcarsku

Kolacja








Kotlet schabowy z pieczarkami,
Faworki w sezamie,
Szaszłyki drobiowe,
Kotlet drobiowy panierowany w płatkach kukurydzianych.
Ziemniaki zapiekane,
Frytki
Surówka z kap. Pekińskiej lub warzywa gotowane

 Tort + ciasta + kruche ciasteczka dopłata 12,00 zł na/osobę
 Owoce 4 zł na/osobę

