OFERTA
MENU
Zupa – 1 porcja na osobę
 Rosół z perliczki wielkopolskiej z własnoręcznie robionym makaronem świeże zioła
Dania główne – 3 porcje na osobę
 Udko kacze pieczone z jabłkami, rodzynkami i świeżym majerankiem
 Pieczeń z karkówki w sosie swojskim
 Medalion drobiowy z wiórkami kokosowymi i brzoskwinią zapieczony serem
 Farmerski Kotlet de volaille z masłem i natką pietruszki
 Kociołek Bicz – syty gulasz wołowo-wieprzowy z warzywami
 Pieczony filet z dorsza na świeżym szpinaku z czosnkiem i świeżą rzodkiewką
 Smażony filet z sandacza na zielonych warzywach z sosem holenderskim
Dodatki
 Gotowane ziemniaki z koperkiem i masełkiem
 Świeżo przygotowane frytki
 Kluski śląskie
 Kapusta zasmażana
 Bukiet surówek
 Gotowane warzywa z płatkami migdałów
Deser – świeżo wypiekane ciasto z naszego wyrobu – 2 porcje na osobę
 Tradycyjny sernik na prawdziwym serze
 Ciasto czekoladowe z wiśniami z galaretką
 Ciasto karmelowe
 Ciasto z makiem i budyniem
 Jabłecznik
Przystawki zimne- 3 porcje na osobę
 Puszyste rożki pasztetowe z kawałkami żurawiny
 Galantyna drobiowa z omletem
 Schab ze śliwką i morelą w aromacie Prowansji
 Tortilla z kurczakiem z warzywami i sosem czosnkowym
 Deska swojskich wędlin Bicz
 Rolada z polędwicy wieprzowej z farszem grzybowym
 Sałatka grecka
 Sałatka wiatrakowa z gotowanym kurczakiem, ryżem i ananasem
 Sałatka z wędzonym pstrągiem i sosem z owoców leśnych
 Chleb ze smalcem własnego wyrobu

Kolacja 1 porcja na osobę
 Wykwintny barszcz czerwony z pieczonym pasztecikiem
Filet drobiowy nadziewany suszonymi pomidorami zapiekany serem
Skansenowe żeberka pieczone w suszonych ziołach
podawane z pieczonymi ziemniakami

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE
180zł/os.

Oferta zawiera:
bogate menu
 napoje gazowane
 soki owocowe (jabłko, pomarańcza)
 woda niegazowana
 kawa
 herbata
 serwetki bankietowe
 owoce dekoracyjne
 dekoracja stołu w stylu rustykalnym
 animator dla dzieci podczas trwania przyjęcia (do 2,5 godzin)*
 wędrówka po obiekcie z Przewodnikiem Skansenu*
* Poszczególne atrakcje uzależnione są od pogody podczas przyjęcia komunijnego.

Dodatkowe informacje
Po Państwa stronie pozostawiamy zakup tortu, informujemy, że przyjmujemy tylko
torty za okazaniem rachunku imiennego z cukierni.

