
106 zł / os.

KOMUNIA

ZUPA
ROSÓŁ WOŁOWO-DROBIOWY Z MAKARONEM DOMOWYM

natka pietruszki, marchewka

PIERŚ Z KURCZAKA SOSU-VIDE
pieczone ziemniaki, fasolka szparagowa, sałatka wiosenna z kwaśną śmietaną, sos demi glace

NUGGETSY Z KURCZAKA 
frytki, colesław

DLA DZIECI

SEMIFREDDO PORZECZKOWE
kruszona beza włoska, sos z białej czekolady

DESER

·  woda niegazowana z cytryną i miętą w karafkach 0,5l/os.
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy w karafkach 0,5l/os.

·  kawa z ekspresu lub herbata 1 szt./os.

NAPOJE

DANIE GŁÓWNE

Uroczyste nakrycie stołów:
obrusy, serwetki, świeże kwiaty

gratis
Dzieci 3-10 lat

50% ceny

OPCJA 1



127 zł / os.

KOMUNIA

ZUPA
KREM Z POMIDORÓW

pesto pietruszkowe, Grana Padano

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA SOUS- VIDE
cebulowe puree, pieczone ziemniaczki, szpinak blanszowany, sosem z czerwonego wina

NUGGETSY Z KURCZAKA 
frytki, colesław

DLA DZIECI

SERNIK GRUSZKOWY Z GALARETKĄ PROSECCO
sorbet truskawkowy, sos czekoladowy

DESER

·  woda niegazowana z cytryną i miętą w karafkach 0,5l/os.
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy w karafkach 0,5l/os.

·  kawa z ekspresu lub herbata 2 szt./os.

NAPOJE

DANIE GŁÓWNE

Uroczyste nakrycie stołów:
obrusy, serwetki, świeże kwiaty

gratis
Dzieci 3-10 lat

50% ceny

OPCJA 2

PRZYSTAWKA
GRILLOWANY KOZI SER NA MIODOWYCH SAŁATACH

burak marynowany, orzech włoski 



140 zł / os.

KOMUNIA

Uroczyste nakrycie stołów:
obrusy, serwetki, świeże kwiaty

gratis
Dzieci 3-10 lat

50% ceny

OPCJA 3

ZUPA
KREM Z GRUSZKI I PIETRUSZKI

camembert, orzechy włoskie

POLICZKI WOŁOWE SOUS VIDE
gołąbek z kapustą i pęczakiem, puree z selera, pieczony burak, sos grzybowy

KLUSECZKI GNOCCHI Z KURCZAKIEM 
sos śmietanowy, Grana Padano

DLA DZIECI

FONDANT CZEKOLADOWY
lody mango, sos truskawkowy, chips kokosowy

DESER

·  woda niegazowana z cytryną i miętą w karafkach bez ograniczeń
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy w karafkach bez ograniczeń

·  kawa z ekspresu lub herbata bez ograniczeń

NAPOJE

DANIE GŁÓWNE

PRZYSTAWKA
CHRUPIĄCE BOCZNIAKI W PANKO

humus z buraka, kiełki, szpinak, kolendra

DO
WYBORU

ŻUR RZESZOWSKI
tradycyjne dodatki, jajko w koszulce

DO
WYBORU

ŁOSOŚ Z PATELNI
puree marchewkowe z chilli, czarna soczewica, pak choi, marynowana rzepa, majonezem z nutą curry, popcorn z ryżu



 
Ksenia Sztuk, Manager

tel. 507 102 577
kuknuk@kuknuk.pl

REZERWACJE?
PYTANIA?

+30 zł / os.

ZIMNA PŁYTA

DESKA ANTIPASTI WŁOSKICH WĘDLIN
I MARYNAT Z OLIWKAMI  

DESKA SERÓW I BAKALII

SAŁATKA CEZAR
grillowany kurczak, jajko w koszulce, chrupiący boczek, grzanki, ser Bursztyn, sałata rzymska, sos 

SAŁATKA Z GRILLOWANYM SEREM HALLOUMI
awokado , papryka,  pomidorki, ogórek, pestki dyni, kolendrowy vinaigrette

PIECZYWO

PO OBIEDZIE (OPCJONALNIE)


