Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie restauracją MOZAIKA Resto Bar.
Poniżej prezentujemy menu przygotowane z dedykacją dla przyjęć komunijnych.
Nasza restauracja to wybór dla tych z Państwa, którzy cenią






Klimat przyjazny rodzinom
Elegancki ale przytulny wystrój
Swobodną atmosferę
Smaczną kuchnię,
Indywidualną obsługę

Nasze potrawy przygotowujemy metodą „sous vide” dzięki czemu posiłki są
smaczniejsze (zachowujemy naturalny smak) i zdrowsze.
Oferta obejmuje
 Wynajem miejsca w restauracji
 Bezpłatny parking
 Przygotowanie eleganckiego stołu nakrytego białym obrusem
 Porcelanową zastawę stołową
 Dekorację kwiatową

W restauracji znajduje się kącik zabaw dla dzieci!

Zachęcam do zapoznania się z ofertą,
Monika Maciejko
Hotel Apis**** / MOZAIKA Resto Bar
Manager

@ m.maciejko@hotelapis.pl

(+48) 666 844 299

MENU KOMUNIA I
160 PLN/os
Przystawka
Marynowana pierś z kurczaka w syropie balsamicznym
podana na liściach rucoli

Zupa
Staropolski rosół z makaronem

Danie główne (jedno do wyboru)
Schab pieczony w sosie z cydru lubelskiego i tymianku
lub
Pierś z kurczaka w boczku z sosem ziołowym
Dodatki: Ziemniaki z koperkiem, mix sałat z ogórkiem z
ziołowym vinegraitte

Deser

MENU KOMUNIA II
180 PLN/os
Przystawka
Tatar z wędzonego łososia i świeżego ogórka podany z
rukolą oraz grzanką ziołową

Zupa
Krem z młodego zielonego groszku podany z prażonymi
płatkami migdałów

Danie główne (jedno do wyboru)
Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie z suszonych
śliwek kalifornijskich
Lub
Szynka pieczona w sosie kurkowym

Lody trzykolorowe z bitą śmietaną i świeżymi owocami

Dodatki: młode ziemniaki z koperkiem, surówka z
kapusty pekińskiej

Kawa, herbata, woda, soki (2 rodzaje soków -0,5 l
/osoba)

Deser

Zimna płyta
Patery domowych mięs pieczonych i wędlin
Półmiski serów żółtych, wędzonych i pleśniowych z
orzechami i winogronami
Sałatki (dwie do wyboru)
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczykiem i oliwą
Sałatka z rukolą, burakiem marynowanym i mozzarellą,
skropioną miodem i cytryną
Sałatka z wędzonym kurczakiem, ananasem, granatem i
kukurydzą podana z kruchymi liśćmi sałaty
Sosy: cumberland i chrzanowy
Pieczywo, masło

Dodatkowo pakiet tort, ciasta i owoce – 35 PLN/os

Tradycyjne tiramisu

Kawa, herbata, woda, soki (2 rodzaje soków -0,5 l
/osoba)
Zimna płyta
Patery domowych mięs pieczonych i wędlin
Półmiski serów żółtych, wędzonych i pleśniowych z
orzechami i winogronami
Sałatki (dwie do wyboru)
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczykiem i oliwą
Sałatka z rukolą, burakiem marynowanym i mozzarellą,
skropioną miodem i cytryną
Sałatka z wędzonym kurczakiem, ananasem, granatem i
kukurydzą podana z kruchymi liśćmi sałaty
Sosy: cumberland i chrzanowy
Pieczywo, masło

Dodatkowo pakiet tort, ciasta, owoce – 35 PLN/os

Menu dla naszych małych Gości
Przystawka z menu głównego (jak dla pozostałych Gości)
Zupa bulion drobiowy z makaronem
Danie główne Nuggetsy z kurczaka, frytki, surówka z marchewki
Deser lody z bitą śmietaną i owocami
Cena 75 PLN/os
Dodatkowe dania gorące
Pieczony filet z indyka w sosie borowikowym z gnocchi – 27 PLN/os
Wołowina po burgundzku – 24 PLN/os
Kurczak w indyjskim sosie curry z ryżem – 26 PLN/os
Żurek staropolski z biała kiełbasą i ryżem – 14 PLN/os
Filet z kurczaka ze szpinakiem w sosie śmietanowo- czosnkowym z tagliatelle – 27 PLN/os
Filet z dorsza w sosie warzywnym z ryżem – 28 PLN/os

Zachęcamy do odwiedzenia nas !
Al. 29-go listopada 137, Kraków
MOZAIKA Resto Bar

