
SOKOLI DWÓR 

Komunia 165zł os. 

Dania gorące 
Obiad: 

• Rosół z makaronem 

• Kotlety (Trzy do wyboru, podawane na półmiskach 1,5 porcji na osobę)  

kotlet schabowy, schab nadziewany szpinakiem i serem, kotlet z piersi, kotlet z 

piersi z ananasem, kotlet szwajcarski(z pieczarkami i serem), devolay, 

rumsztyk 

• Ziemniaki (jeden rodzaj do wyboru) 

ziemniaki gotowane, ziemniaki zasmażane, frytki 

• Surówka (dwie do wyboru) 

z kapusty  białej, z pekińskiej, marchewka z porem i ananasem, czerwona 

kapusta z jabłkiem, 

Drugie danie gorące: 

• Kark duszony, kluski śląskie, bigos albo buraczki na ciepło albo kapusta 

zasmażana, młoda kapusta  

• Kluski nadziewane mięsem z okrasą i kapustą zasmażaną  

• Filet z kurczaka po hiszpańsku z ryżem i surówką z sałaty lodowej 

Przystawki (pięć do wyboru) 

Pierś z brzoskwinią, zimne nóżki, ozorki wieprzowe w sosie chrzanowym, schab w 

galarecie, śledź w oleju, śledź w śmietanie,  ryba po grecku, skrzydełka pieczone, 

pieczarki w cieście, nuggetsy, roladki z ciasta francuskiego z szynką, schab po 

warszawsku, skrzydełka panierowane, rolada szpinakowa z szynką lub łososiem 

Półmisek wędlin, pasztet, pieczywo (bez dodatkowych opłat w tym menu) 

Sałatki (trzy do wyboru) 

Jarzynowa, pieczarkowa, lodowa , brokułowa, ziemniaczana, meksykańska, gyros, 

grecka, makaronowa, z kurczaka z ananasem, krabowa, z selera konserwowego, z 

kurczaka i papryki 

Ciasta (Jedno ciasto na 10 osób) 
Sernik, jabłecznik, Królewiec, oczy carycy, Kubanka, ciasto z galaretką, snikers, 

cytrynowiec, orzechowiec, pani walewska, rolada z truskawkami, tiramisu, 

rodzynkowiec, kubuś, wuzetka, góra lodowa 

Dodatkowe informacje po drugiej stronie 



SOKOLI DWÓR 
 

Owoce, kawa, herbata, woda z cytryną, soki. Wystrój sali w 

świece, serwetki, dodatki komunijne 

(bez dodatkowych opłat) 

Dzieci  

do lat 3 - bezpłatnie 

do lat 10 - 50% 

Lody 

Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym 

Dodatki płatne do oferty 

Dodatkowe danie gorące 18zł 

• Barszcz czerwony 

• Pierogi, paszteciki, krokiety (jeden rodzaj do wyboru) 

Inne: 

Podanie tortu i szampana + 2zł  

Tatar za osobę - 8zł (48zł półmisek) 

Paczka ciasta dla gości  za osobę - 20 zł  

Drugi rodzaj ziemniaków + 3zł za osobę 

Dodatkowe ciasto 90zł 

Prosimy zabrać ze sobą pojemniki na jedzenie które zostanie po przyjęciu 

 

Ilość osób dorosłych:    Ilość osób do lat 10:   Ilość dzieci do lat 3: 

 

Godzina rozpoczęcia: 


