MENU
PrzerwyKomunia
kawowe
– propozycja
– propozycja
II
II

Obiad
• Kotlet de volaille
• Rolada wieprzowa z grzybami
• Ziemniaki z koperkiem
• Surówki: marchewka z jabłkiem, czerwona kapusta, sałata Colesław

MENU
Komunia – propozycja II

Komunia
Cena: 100 zł netto za osobę dorosłą
70 zł netto za dziecko do lat sześciu
Dzięki firmie Kaskada Catering ten wyjątkowy dzień
w życiu Państwa dziecka, jakim jest Pierwsza Komunia, może być jeszcze piękniejszy. Niezwykłe menu,
które z tej okazji skomponowaliśmy, to doskonała
propozycja zarówno dla amatorów tradycyjnych
polskich potraw, jak i miłośników bardziej nietypowych rozwiązań. Nasza propozycja usatysfakcjonuje
również najmłodszych gości. Dzięki bogatemu do-

Obiad

świadczeniu firmy Kaskada Catering w organizacji
tego typu wydarzeń wiemy, jak oszczędzić Państwu
zbędnego stresu i sprawić, by to niezwykle ważne
święto zapadło w pamięć na wiele lat.
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MENU
Komunia – propozycja II

Napoje
• Kawa
• Herbata czarna i smakowa
• Woda mineralna gazowana i niegazowana
• Soki owocowe: pomarańcza, jabłko
• Napoje gazowane: Pepsi, Fanta, Sprite

Zupa
• Rosół z makaronem

Obiad
• Kotlet dewolaj
• Rolada wieprzowa z grzybami
• Filet z kurczaka w cieście
• Ziemniaki z koperkiem
• Surówki: marchewka z jabłkiem, czerwona kapusta, sałata Colesław
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MENU
Komunia – propozycja II

Deser
• Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

Zimna płyta
• Półmisek wędlin, mięs pieczonych i rolad
• Sałata z kurczaka grillowanego
• Jajka w majonezie ze szczypiorkiem
• Rolmopsiki śledziowe
• Sałata jarzynowa
• Galaretki drobiowe
• Chrzan zaprawiany
• Sos tatarski
• Pieczywo

Ciepłe danie
• Schab po cygańsku
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MENU
Komunia – propozycja II

Kaskada Catering
ul. Łany 5A
32-020 Wieliczka
tel. 516 072 254
biuro@kaskada-catering.pl
www.kaskada-catering.pl

Podane w katalogu ceny są cenami netto. Zawierają
wszelkie koszty organizacyjne. Obejmują: profesjonalną obsługę kelnerską, zastawę stołową, szkło,
sztućce, nakrycie i dekorację stołów oraz transport.
Jeżeli nasze propozycje nie spełniają Państwa

Obiad

oczekiwań prosimy o kontakt, z przyjemnością
zapoznamy się z Państwa sugestiami i uwagami,
dzięki którym będziemy mogli przygotować ofertę
dostosowaną ściśle do Państwa wymogów.
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