Hotel – Restauracja „Korona”
ul. Litewska 33b
35-302 Rzeszów
tel. 17 740 38 70, 666 861 660
www.hotelkorona.rzeszow.pl
Oferta Komunijna 2018 r.
Zupa (do wyboru):
1. Bulion drobiowo- wołowy z makaronem
2. Krem pomidorowy z grzankami ziołowymi
3. Krem porowo- serowy z wędzoną szynką
4. Barszcz czerwony z kołdunami
Danie główne (do wyboru):
1. Sakiewka z karczka prosięcia nadziewana warzywami
2. Pierś kurczaka z porowo- serowym wnętrzem w otulinie z boczku z sosem z leśnych
grzybów
3. Schab nadziewany pieczarkami
4. Plastry polędwiczki wieprzowej z brokułami w sosie serowym
Do dań głównych serwujemy: ziemniaki puree, ziemniaki z wody lub ziemniaki opiekane oraz
zestaw surówek.
Dla dzieci (do wyboru):
1. Panierowane kotleciki z kurczaka podane z frytkami i surówką z marchwi
2. Paluszki wieprzowe z ziemniakami puree i marchewką
Deser (do wyboru):
1. Pucharek owocowych rozmaitości w delikatnej galaretce z bitą śmietaną
2. Sernik z sosem brzoskwiniowym
3. Szarlotka z lodami i bitą śmietaną
4. Lody z owocami i bitą śmietaną
Kolacja (do wyboru):
1. Barszcz czerwony z paluszkiem francuskim
2. Bogracz z kluseczkami kładzionymi
3. Ragout drobiowe z kurkami
4. Żurek na wędzonce z jajkiem i kiełbasą

ZIMNA PŁYTA
Sałatki (2 rodzaje do wyboru, 2x100g na osobę):
1. Tradycyjna sałatka jarzynowa
2. Sałatka grecka
3. Sałatka z kurczakiem, mango i sosem jogurtowym curry
4. Sałatka na bukiecie z brokułów z prażonym słonecznikiem
5. Pomidorki z mozarellą
Półmiski wędlin pieczonych
Mięsa pieczone (2 rodzaje do wyboru):
1. Schab pieczony w ziołach
2. Kurczak w curry
3. Rolada z indyka z orzechami w galarecie
4. Roladki schabowe z nadzieniem staropolskim
Zakąski na zimno (2 rodzaje do wyboru):
1. Śledź z cebulką chrzanowo- śmietanową
2. Roladki serowe z wędzonym łososiem z sosem miodowo- musztardowym
3. Galaretka drobiowa
4. Jajka w sosie tatarskim
5. Wrapy naleśnikowe z suszonymi pomidorami, szpinakiem i serem feta
Owoce sezonowe
Napoje gorące:
Kawa, herbata bez ograniczeń
Napoje bezalkoholowe zimne:
Soki owocowe, woda mineralna w dzbankach bez ograniczeń
Coca cola, fanta, sprite – po 1 butelce 0,2l na osobę
W ramach naszej oferty zapewaniamy Państwu:
– indywidualnie ustalone menu,
– klasyczną dekorację sali (świeże kwiaty, świece, białe pokrowce na krzesła)
– bezpłatny parking monitorowany.
Cena w 2018 r. - 130 zł od osoby
Dzieci do lat 10 – 50 % ceny
Oferta obowiązuje do 31.05.2018 r.
Kontakt:
Hanna Bieńkowska – manager hotelu
tel. 534 534 400
e-mail: manager@hotelkorona.rzeszow.pl

