
     
 Przyjęcie komunijne.  

Obiad zasiadany z deserami od 110 zł.  
 

     Przystawka 
 

Galantyna z kurczaka z orzechami z sosem mango. 
Pasztet domowy z borówkami. 

 
Zupa 350ml/os 

 
 Rosół domowy z makaronem. 
Bulion lub barszcz z uszkami. 

Zupa z mleczkiem kokosowym i makaronem ryżowym i  
trawą cytrynowa na rosole (HIT). 

Krem z pomidorów , krem z brokuł  z płatkami migdałów, 
inne na zyczenie. 

Danie główne 
po 2-4 porcje  na osobę 

 
Kotlet De Volaille (120g). 

Kotlet z piersi kurczaka (120g). 
Kurczak w potrawce  (100g/50g). 

Kotlet schabowy (120g). 
Domowe zrazy wieprzowe lub wołowe w sosie (100g/50g). 

Polędwiczki wp. w sosie śmietanowym (120/50g). 
Pieczona karkówka w sosie własnym  (120/50g). 

Kaczka pieczona z żurawinami (180/50g). 
Łosoś w sosie cytrynowym (100/50g). 

Sandacz na szpinaku (100/50g). 

Dodatki 5-7 dodatków 
 

Ryż biały. 
Ziemniaki gotowane młode oprószone  

koperkiem. 
Ziemniaki zapiekane z ziołami  (200g). 

Frytki, kluski śląskie  (200g). 
Młoda kapusta zasmażana z pomidorami (150g). 

Kapusta czerwona z kardamonem (150g). 
Groszek z marchewką (100g). 
Buraczki zasmażane (100g). 

Buraki kandyzowane miodem z limonką (80g). 
Surówki z marchwi, selera, kapusty białej  

sałaty  z dodatkiem sosów ,rodzynek, 
brzoskwiń (100g). 

Deser 
 

Puchary lodowe ambrozja z owocami , gorące  
maliny, truskawki ,bita smietana 

Deser tirami su, krem czekoladowy z  
bakaliami, 

Pyszne ciasta : serniki – wiedeński rossa,  
jabłeczniki –klasyczny, z  Nbita smietaną 

Ciasta czekoladowe chrupiące, rafaello ,3 bit 
Torty własnej produkcji z bogatą dekoracja  

komunijną –różne smaki. 
 

Kawa,Herbata 
Owoce filetowane na stole 

Napoje niegazowane na stole w dzbankach: 
woda niegazowana z cytryną , sok  

pomarańczowy , 
sok jabłkowy ,sok z czarnej porzeczki  b/o 

Kolacja od 50 zł 
 

Strogonof lub gulasz węgierski (250ml). 
Kurczak w mleczku kokos. z imbirem (250ml). 
Schab zapiekany z ananasem i serem (130g). 
Szaszłyki z mięsa mieszanego z warzywami, 

Dania wegetariańskie i wegańskie na zyczenie 
Półmiski szwedzkie wiejskich wędlin, szynki,  

pasztety, pieczone mięsa (200g/osoba). 
Talerz serów, tymbaliki i galaretki mięsne,  

rybne (150g) 
 

Ryby wędzone, marynowane, śledziki w  
różnych postaciach. 

Sałatki–włoska, grecka, z kurczakiem i ryżem,  
inne. 

Marynaty, sosy zimne. 

Restauracja Leśna 
ul. Ks. Roszczynialskiego 57 

( róg ul. Leśnej ) 
84-200 Wejherowo 

tel.696 088 833,  600 380 531 
info@restauracjalesna.com 


