
                                 

Propozycja menu dla dzieci 

Danie obiadowe zupa +drugie danie   25zł brutto /dziecko

Zupa 1 do wyboru :
 Pomidorowa z makaronem /350 ml porcja 

 Rosół z makaronem /350 ml porcja 

 Krem pomidorowy /350 ml porcja 

 Krem z białych warzyw –groszek ptysiowy  /350 ml porcja 

II danie 1 do wyboru :1 kompozycja 
 Klopsiki z indyka  w sosie pomidorowym ok. 120 g porcja 

 Kluski leniwe  150g porcja 

 Kotleciki z kurczaka panierowane w chrupiącej panierce Panco  ok. 120g porcja 

 Naleśniki lub pierogi z serem /ok. 150g poercja 

 Nugetsy z polędwiczek z kurczaka ok. 120g porcja 

 Pałki z kurczaka ok. 100g porcja 

Dodatki skrobiowe 
 Chrupiące  bezy ziemniaczane/100g porcja 

 Kasza pęczak 80g/ porcja 

 Kopytka 100g/porcja 

 Puree z ziemniaków/ 100g porcja 

 Ryż ok. 80g /porcja 

 Ziemniaki opiekane /100g porcja 

Dodatki warzywne :

 Glazurowana  marchewka baby 80g /porcja 

 Colesław 80g /porcja 

 Surówka marchewki –karotka /80g porcja 

 Mizeria ze śmietanką 80g porcja 

 Buraczki 80g porcja 

 Bukiet warzyw z masłem klarowanym 80g porcja 

 Fasolka szparagowa z masłem klarowanym 80g porcja 
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Dania na półmisku do dodatkowej wyceny 
 Świeże warzywa /sos koktajlowy –serwowane w słoczku -5zł porcja 

 Chrupiące kurczaczki panierowane w panco 10 porcji półmisek /36 zł 

 Quesadillas –szynka ser 10porcji półmisek /35zł 

 Quesadillas –salami ser10 porcji półmisek /35zł 

 Quesadillas –kurczak ser 10 porcji półmisek /35z l

 Quesadillas –3 sery 10 porcji półmisek /35 zł 

 Panierowane kulki mozarelli 12 porcji półmisek /35zł 

 Mini tortille –szynka /ser /serek ziołowy /świeże warzywa 10 porcji półmisek /35zł 

 Mini tortilla –humus /świeże warzywa /10 porcji na półmisek/35zł 

 Mini tortilla –pieczony kurczak /świeże warzywa /10 porcji na półmisek /35zł 

 Mini burgerki /grillowany kurczak /10 porcji półmisek /40zł 

 Ślimaczki z ciasta francuskiego –szynka ser 10 porcji półmisek /30zł 

 Mini łudeczki pizzowe -10 porcji półmisek /40zł 

 Koreczki /ser żółty /kabanos 12 porcji półmisek /30zł 

 Nugetsy z dorsza 12szt półmisek /36zł 

 Nachos /dipy smakowe  /misa -30 zł 

 Paluszki -10zł 

Na słodko Minimum 10porcji z rodzaju 
 Mus mango w kieliszku 7zł porcja 

 Mus z nasion chia w kieliszku 7zł porcja 

 Tartoletki z owocami 5zł porcja 

 Mus owocowy w słoiczku /8zł porcja 

 Sernik 10 porcji /30 zł 

 Jabłecznik 10 porcji /30zł 

 Naleśnikowe roladki z nutellą 10 porcji /25zł 

 Sałatka owocowa z miętą w słoiczku  8zł porcja 

 Mufiny 5zł szt

 Mini Donaty /5zł szt

 Ptysie ze śmietaną 3zł szt

 Eklerki 4zł szt 

 Makaroniki 6zł szt

 Żelki miśki miska /15zł 

 Owocowe koreczki 10szt półmisek /35zł 

 Torcik bezowy /12zł 

 Orkiszowy biszkopt  12 porcji /40zł 
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Lody tajskie 

Torty 

Lemoniada 
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