Restauracja Biancas Menu okolicznościowe
Ul. Żeromskiego 9 Kosakowo
Tel. 531-713-713 www.biancas.pl
 OBIAD:
 Zupa (1 do wyboru):
 Rosół po królewsku z makaronem
 (ewentualnie inna zupa do wyboru)
 Danie główne (zestaw 3 mięs podanych na
półmiskach, po 2 kawałki na os.):
 Żeberka w sosie BBQ
 Pieczeń wieprzowa duszona w sosie pieczeniowym
 Kotlet Biancas faszerowany grzybami, serem i
cebulą
 Gołąbki z dzika w sosie myśliwskim
 Dorsz w sosie koperkowym
 Dodatki (4 do wyboru) :
 Bukiet surówek
 Gorące jarzynki
 Ziemniaki gotowane
 Ziemniaki opiekane w ziołach
 Frytki
 Deser - Ciasto domowe: (2 do wyboru)
o Krówka
o Sernik z toffi pokryty kremową pierzynką
o Przysmak świętojański
o Ciasto truskawkowe
o Brownie
o Owoce - dodatkowo
Na życzenie pyszne domowe ciasta i torty na każdą
okazję.


NAPOJE:
o Soki do wyboru: pomarańczowy , jabłkowy , woda mineralna
(1l na osobę)
o Kawa i herbata serwowana w dzbankach (bez ograniczeń)

CENA: 80 zł ZA OSOBĘ

Do dyspozycji gości kącik dla dzieci w środku jak i na
zewnątrz, oraz przewijak dla niemowląt.
Z przyjemnością dopasujemy naszą ofertę do Państwa
potrzeb

Restauracja Biancas Menu okolicznościowe
Ul. Żeromskiego 9 Kosakowo
Tel. 531-713-713 www.biancas.pl
 OBIAD:
 Zupa (1 do wyboru):
 Rosół po królewsku z makaronem
 (ewentualnie inna zupa do wyboru)
 Danie główne (3 rodzaje mięsa po 2 kawałki na os. ):
 Żeberka w sosie BBQ
 Pieczeń wieprzowa duszona w sosie pieczeniowym
 Kotlet Biancas faszerowany grzybami, serem i
cebulą
 Pierś z kurczaka w sosie kurkowym
 Dorsz w sosie koperkowym
 Gołąbki z dzika w sosie myśliwskim
 Dodatki (4 do wyboru) :
 Bukiet surówek
 Gorące jarzynki
 Ziemniaki gotowane
 Ziemniaki opiekane w ziołach
 Frytki
 Deser - Ciasto domowe: (dwa do wyboru , 2 kawałki na
osobę )
o Krówka
o Sernik z toffi pokryty kremową pierzynką
o Przysmak świętojański
o Ciasto truskawkowe
o Brownie
Na życzenie pyszne domowe ciasta i torty na każdą okazję.




KOLACJA:
 Barszcz z pasztecikiem
 Zimne przekąski:
o Indyk faszerowany papryką, łosoś w galarecie
o Sałatka z kurczakiem, rolmopsy
o Półmisek mięs pieczonych
o Deska serów i pieczywo
NAPOJE:
o Soki do wyboru: pomarańczowy , jabłkowy , woda mineralna
(1l na osobę)
o Kawa i herbata serwowana w dzbankach (bez ograniczeń)
o Owoce

CENA: 120 zł ZA OSOBĘ
Do dyspozycji gości kącik dla dzieci w środku jak i na
zewnątrz, oraz przewijak dla niemowląt.
Z przyjemnością dopasujemy naszą ofertę do Państwa
potrzeb

