Hotel – Restauracja „Korona”
ul. Litewska 33b
35-302 Rzeszów
tel. 17 740 38 70, 666 861 660
www.hotelkorona.rzeszow.pl

Oferta Komunijna
Zupa (do wyboru):
1. Bulion drobiowo- wołowy z makaronem
2. Krem pomidorowy z grzankami ziołowymi
3. Krem z pieczonego kalafiora
4. Zupa borowikowa z makaronem
Danie główne (do wyboru):
1. Medaliony polędwiczki wieprzowej z sosem kurkowym
2. Roladki z kurczaka z pieczarkami i serem pieczone w boczku
3. Schab pieczony z sosem musztardowym
4. Rolada z indyka z orzechami włoskimi z sosem śmietanowym
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. Naleśniki serkiem i owocami
Deser (do wyboru):
1. Lody z owocami i bitą śmietaną
2. Fondant czekoladowy z lodami śliwkowymi
3. Brownie z sernikiem i malinami
4. Szarlotka z lodami i bitą śmietaną
Kolacja (do wyboru):
1. Barszcz czerwony z roladką pieczarkową
2. Bogracz z kluseczkami kładzionymi
3. Francuska zupa z pieczarkami i wołowiną

ZIMNA PŁYTA
Sałatki (2 rodzaje do wyboru, 2x100g na osobę):
1. Tradycyjna sałatka jarzynowa
2. Sałatka z wędzonym kurczakiem, serem żółtym i kukurydzą
3. Sałatka z pesto bazyliowym, rukolą i suszonymi pomidorami
4. Sałatka pieczarkowa
Półmiski wędlin
Zakąski na zimno (4 rodzaje do wyboru):
1. Staropolski pasztet z żurawiną
2. Mix jajek faszerowanych pastami smakowymi
3. Szparagi zawijane w szynce z dipem z parmezanu
4. Deska serów z chorizo i bakaliami
5. Tortilla z kurczakiem i warzywami
6. Kotleciki z kalafiora z sosem greckim
7. Tatar ze śledzia
8. Rolada z indyka z nadzieniem paprykowo- serowym
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 zapewniamy Państwu:
– indywidualnie ustalone menu,
– klasyczną dekorację sali (kwiaty, świece, białe pokrowce na krzesła)
– bezpłatny parking monitorowany.
Cena w 2021 i 2022 r. - 130 zł od osoby
Dzieci do lat 10 – 50 % ceny
Oferta obowiązuje do 31.05.2022 r.
Kontakt:
Hanna Bieńkowska – manager hotelu
tel. 534 534 400
e-mail: manager@hotelkorona.rzeszow.pl

