OFERTA CHRZTU

Chrzest Święty to pierwsza ważna uroczystość w życiu Twojego
dziecka. Dlatego warto ją wzbogacić o niezapomniane przyjęcie w
gronie najbliższych zorganizowane w Karczmie Jandura.

KARCZMA JANDURA
ul. Gorzycka 46, 39-432 Trześń (k. Sandomierza)
Organizacja imprez + 48 697 171 630, 697 171 631
E-mail: karczma@al-tur.com.pl ; altursj@interia.pl

Menu I 135zł/osoba

Zupa (jedna do wyboru)
-bogaty rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem, marchewką i świeżą pietruszką
-krem z pieczonych warzyw z prażoną cieciorką i paluszkiem grisini
-zupa szefa

Danie główne ( jedno do wyboru)
-schab confitowany podany na sosie cebulowym z puree ziemniaczanym, zielonym groszkiem
i zestawem surówek
-rolada drobiowa nadziewana warzywami julianne, podana na sosie bazylikowym
z kopytkami i bukietem sałat
- polędwiczki wieprzowe na musie z pieczonej papryki podane z ziemniakami z koperkiem
i karmelizowanymi warzywami

Deser (jeden do wyboru)
-pucharek lodowy z bitą śmietaną i sosem truskawkowym
- beza z bitą śmietaną i owocami

Kolacja I ( jedna do wyboru)
-strogonow
-zupa gulaszowa
-rozmarynowe ragout z indyka
-barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem

Przystawki (uzupełniane)
-mięsa pieczone, wędliny, pasztet
-galaretka wieprzowa lub schab w galarecie
-rolada łososiowa lub galantyna przekładana pomidorem
-śledzie w salsie warzywnej lub w śmietanie
-sałatka jarzynowa lub brokułowa
-pieczywo mieszane

Napoje gorące (kawa, herbata, cytryna, mleczko)- bez limitu
Napoje zimne (pepsi, mirinda, sok pomarańczowy, sok, jabłkowy, woda niegazowana z
cytryną)- bez limitu
Dodatkowo płatne: ciasto domowe- 18zł/osoba
Dzieci do 2 lat- gratis
Dzieci do 10 lat- 50% rabatu

Menu II 165zł/osoba
Zupa ( jedna do wyboru)
- bulion z tortellini nadziewanymi kaczką
- rosół z makaronem i pulpecikami drobiowymi
-krem z białych warzyw z chipsem z jarmużu

Danie główne (jedno do wyboru)
-zawijaniec zbójnicki z sosem śmietanowym podany z puree ziemniaczanym, zielonym
groszkiem i zestawem surówek
- schab faszerowany podany na sosie pieczeniowym, ziemniaki z koperkiem, bukiet sałat
-polędwiczki wieprzowe podane na sosie z suszonych pomidorów i bazylii z ziemniakami
z koperkiem i zestawem surówek

Deser ( jeden do wyboru)
- lody z bitą śmietaną i sosem owocowym
-panna cotta z musem owocowym

Kolacja I ( jedna do wyboru)
- karczek pieczony podany z sosem cebulowo-jabłkowym, kopytkami szpinakowymi
i karmelizowanymi warzywami
- filet z grilla na szpinaku podany z sosem serowym, ryżem jaśminowym i glazurowanymi
marchewkami
-roladka drobiowa nadziewana musem pieczarkowym, podana z sosem rozmarynowym,
kluskami śląskimi i grillowanymi warzywami

Kolacja II (jedna do wyboru)
- barszcz czerwony z krokietem z mięsem i kiszoną kapustą lub pasztecikiem
-żurek z jajkiem i kiełbasą
-aksamitny krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią

Przystawki
-mięsa pieczone, wędliny, pasztet
-sałatka jarzynowa lub z makaronowa z suszonym pomidorem lub..
-tymbaliki drobiowe lub schab w galarecie
-rolada łososiowa lub ryba po grecku
-śledzie w śmietanie lub salsie warzywnej
-galantyna przekładana pomidorem lub jaskółcze gniazdo na sosie tatarskim
- pieczywo mieszane

Ciasto domowe, owoce
Napoje gorące (kawa, herbata)- bez limitu
Napoje zimne ( pepsi, mirinda, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana z
cytryną)- bez limitu
Dzieci do 2 lat- gratis
Dzieci do 10 lat- 50% rabat

