Menu
Obiad
Rosół z makaronem + podroby
Mięsa
Rolada wieprzowa
Cordon blue
Pieczeń peklowana z karczku
Kotlet de volay
Kotlet schabowy panierowany z pieczarkami
Dodatki
Kluski białe
Kluski ciemne
Ziemniaki z wody z koperkiem
Sałatki i surówki
Kapusta czerwona ze skwarkami
Surówka z kapusty białej z marchewką
Surówka z marchwi z ananasem
(wszystkie dodatki oraz sałatki, surówki i sos do mięs podawane są na bieżąco do obiadu)
Deser
Galaretka z owocami
Sałatka owocowa
Kawa
Herbata
(stolik z napojami gorącymi dostępny przez cały czas trwania imprezy bez ograniczeń)
Zimna płyta
Zestaw wędlin
Zestaw serowy na półmisku
- Sery twarde
- Sery typu brie
- Sery wędzone
- Sery pleśniowe
Zestaw konserwowy
- Pieczarki konserwowe
- Papryka konserwowa
- Ogórek konserwowy
Pomidor świeży plastry
Ogórek zielony plastry
Sałatka caprese
Galaretki
Galaretka drobiowa
Galaretka Szynka faszerowana
Tatar
Półmisek przekąskowy
- Nugetsy z kurczaka
- Roladki łososiowe w szpinaku
- Pieczarka faszerowana

Półmisek zimnych mięs
- Boczek zawijany ( wyrób własny)
- Pałka w miodzie
- Polędwiczki faszerowane
( do półmisków podawane są sosy: czosnkowy, tzacyki, tysiąca wysp)
Przystawki rybne
- Śledź po japońsku
- kulki rybne
- ryba opiekana w zalewie
Sałatki:
- Sałatka grecka
- Sałatka brokuł kalafior z sosem czosnkowym
- Sałatka ziemniaczana
(Do zimnej płyty podawane jest pieczywo ciemne i jasne oraz masło)
Pomiędzy kolacją a zimną płytą
Canelloni
Kiełbaski na ciepło
I kolacja
Pstrąg z grilla w migdałach
Fantazja szefa kuchni
Eskalopki drobiowe
Dodatki
Frytki
Ziemniaki po chłopsku w mundurkach
Ziemniaki puree
Surówka z kapust pekińskiej
Surówka z selera z rodzynkami
II kolacja
Barszcz/bulion z pasztecikami
III kolacja
Gulasz węgierski/żurek
Woda nie gazowana w dzbankach dyspozycji bez ograniczeń
Cena nie zawiera napoi gazowanych*, soków, alkoholu, tortu, ciast, cukierków i owoców.
*napoje gazowane do zakupienia w cenach hurtowych
Cena kalkulowanego menu 175 zł osoba
Cena aktualna na cały rok 2020
Dodatki które można zamówić
Ciastka tortowe
Tort piętrowy weselny
Owoce
Cukierki
Kruche ciasteczka
zestaw napoje gazowane +soki
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5,0
5,0
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