
MENU  KOMUNIA II 

 

 

 

Zupa (1/osobę) 

Żurek z białą kiełbasą, jajkiem, puree chrzanowym 

Bulion wołowo-drobiowy z makaronem/pierożkami 

Krem z pomidorów i papryki  

Krem z gruszki i pietruszki  

Dania główne (1,5 porcji/osobę) 

Pierś z drobiu, szpinak, ser mozzarella, morela, śmietana, gratina, puree z marchewki  

 

Kotlety de voilaile (2 sztuki/porcję)  

z masłem, marchewką i młodymi ziemniakami  

 

Kaczka pieczona po polsku, fondant ziemniaczany, kapusta czerwona, jabłko 

 

Cielęcina duszona w maśle, kluski francuskie, pomidor cherry, szpinak, cebula  

 

Królik w śmietanie, buraki, kasza jaglana z puree z pietruszki, czarny sezam 

 

Policzki wołowe, kasza pęczak, puree z białych warzyw, warzywa korzenne, boczniak  

 

Zrazy wołowe, kasza gryczana, buraki zasmażane 

 

Sandacz pieczony, soczewica beluga, pak choi, szpinak, groszek, czerwona cebula 

 

Łosoś z pieca, w sosie cytrynowo- maślanym, risotto ze słonecznika z warzywami 

 

Deser (1 deser/osobę) 
 

Suflet czekoladowy z białą czekoladą, lodami waniliowymi  

Beza z mascarpone i marakują, granat  

Domowe lody chałwowe ze świeżymi owocami  

Lody waniliowe z gorącymi malinami i odrobiną bitej śmietany 

Wybór ciast: sernik z konfiturą z wiśni/tiramisu/jabłecznik/panna cotta  

 

 

 

 

 



Przekąski na zimno (3 porcje/osobę) 
Mięsa na zimno: 
rostbef pieczony w musztardzie francuskiej ze śliwką, indyk z grzybami  
 
Melon z prosciutto i rukolą  

Tatar wołowy, parmezan, rukola, brandy  

Łosoś gravlax z kawiorem z pstrąga, bliny gryczane, crème fraiche  

Feta przekładana plastrami arbuza z orzeźwiającym sosem z miętą  

Sałatka grecka 
dorodne oliwki czarne i zielone, pomidory, ogórki świeże, sałata lodowa, oliwa z oliwek 
 
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem koperkowym  

Sałatka caprese, pomidory z mozzarellą i sosem pesto  

Wybór serów z orzechami i konfiturą figową  

Wybór bułek i pieczywa, masło  

 

Przekąski na ciepło (1 porcja/osobę) 
 

Pierożki zapiekane z ciasta francuskiego: z fetą i szpinakiem, 

z warzywami grillowanymi i serem pleśniowym, kaczką i czerwoną kapustą 

 

Kurczak w kremowym sosie z kurkami  

 

Napoje bez ograniczeń  

 
Kawa/herbata  

Woda mineralna z miętą i cytryną  

Soki owocowe jabłkowy i pomarańczowy  

 

Menu 180zł od osoby  

 

Dzieci do lat 2 bezpłatnie  

Dzieci w wieku 3-7 zniżka 50%  

 

HOTEL BOUTIQUE BOHEMA & SPA  

ul. Konarskiego 9, Bydgoszcz 

tel. +48 52 5 600 600 weranda@hotelbohema.pl  www.hotelbohema.pl  
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