Diner
PROPOZYCJA 1
85,00 ZŁ/OSOBA
wybrana zupa, drugie danie oraz dodatki warzywne i skrobiowe
kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna
wybrane desery

PROPOZYCJA 1 + PRZYSTAWKI
120,00 ZŁ/OSOBA
propozycja 1 + 6 rodzajów wybranych
przystawek/przekąsek

PROPOZYCJA 2
115,00 ZŁ/OSOBA
wybrana zupa, drugie danie oraz dodatki warzywne i skrobiowe
kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna
wybrane desery

PROPOZYCJA 2 + PRZYSTAWKI
165,00 ZŁ/OSOBA
propozycja 2 + 6 rodzajów wybranych
przystawek/przekąsek

Wybór dań w ramach każdej z propozycji znajduje się w dalszej części oferty

PROPOZYCJA 1
ZUPY
(JEDNA DO WYBORU DO 20 OSÓB, POWYŻEJ 20 OSÓB MOŻNA WYBRAĆ 2 ZUPY PÓŁ NA PÓŁ)

rosół drobiowy z makaronem, żurek,
barszcz czerwony z krokietem, zupa cebulowa z grzanką, krem
pomidorowy z bazyliowym pesto, minestrone

DRUGIE DANIA
(MOŻNA WYBRAĆ RÓŻNE, PRZY CZYM MINIMALNA LICZBA JEDNEGO RODZAJU TO 7 PORCJI)

sznycel drobiowy, kotlet schabowy, dorsz w sosie maślanym,
pieczeń z karkówki w sosie własnym, filet z kurczaka zapiekany
z pomidorem i mozzarellą, pieczony schab w sosie z suszonych
podgrzybków, zrazy wieprzowe w sosie myśliwskim, kotlet
schabowy z zasmażaną kapustą, sznycel drobiowy, makaron
penne ze szpinakiem i parmezanem, pierogi ruskie z rumianą
cebulą, pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, dorsz
saute z sosem cytrynowym

DODATKI WARZYWNE
(3 DO WYBORU)

surówka z białej kapusty, surówka z czerwonej kapusty, surówka
z kiszonej kapusty, surówka z kapusty pekińskiej, surówka z
selera z rodzynkami, surówka z marchewki, surówka z pora,
surówka a'la coleslaw, buraczki, mizeria, sałatka szwedzka (ogórki
konserwowe z cebulką), mix sałat z sosem winegret, warzywa
gotowane na parze, buraczki zasmażane, modra kapusta

DODATKI SKROBIOWE
(2 DO WYBORU)

ziemniaki z wody, frytki, ziemniaki opiekane, talarki, kluski
śląskie, kopytka, ryż z warzywami, ryż jaśminowy, kasza
jęczmienna z natką pietruszki, kasza gryczana z cebulką

DESERY
(2 DO WYBORU)

sernik, jabłecznik, rolada biszkoptowa, mix
ciastek

PRZYSTAWKI/PRZEKĄSKI
(6 DO WYBORU)

sałatka grecka, sałatka z kurczakiem, sałatka jarzynowa, włoska
sałatka makaronowa, pasztet z żurawiną, tymbaliki z pstrąga,
śledź w oleju lub śmietanie, pomidory z mozzarellą, ryba po
grecku, tortilla z grillowanym kurczakiem, jajka faszerowane,
tatar ze śledzia, karkówka pieczona, schab z morelą lub śliwką,
galantyna z kurczaka z pistacjami, muszle makaronowe
nadziewane farszem drobiowo-pieczarkowym ze śmietaną,
roladki z tortilli z serem sałatkowym, suszonymi pomidorami i
szpinakiem, stripsy drobiowe z sosem czosnkowym i 1000 wysp

PROPOZYCJA 2
ZUPY
(JEDNA DO WYBORU DO 20 OSÓB, POWYŻEJ 20 OSÓB MOŻNA WYBRAĆ 2 ZUPY PÓŁ NA PÓŁ)

bulion wołowo-drobiowy z lanymi kluskami, krem z białych
warzyw z grzanką z parmezanem, flaki wołowe, krem z pora z
grzybami leśnymi, zupa gulasz

DRUGIE DANIA
(MOŻNA WYBRAĆ RÓŻNE, PRZY CZYM MINIMALNA LICZBA JEDNEGO RODZAJU TO 7 PORCJI)

polędwiczka wieprzowa w sosie lazurowym lub z zielonym
pieprzem, kotlet de volaille, sandacz w sosie krewetkowym na
warzywach duszonych w białym winie, policzki wieprzowe w
sosie korzennym, kaczka pieczona z karmelizowanym jabłkiem i
żurawiną, łosoś pieczony z imbirem i kiełkami fasoli mung,
żeberka w miodzie duszone na kiszonej kapuście, golonka
duszona w piwie z sosem musztardowym

DODATKI WARZYWNE
(3 DO WYBORU)

surówka z białej kapusty, surówka z czerwonej kapusty, surówka z
kiszonej kapusty, surówka z kapusty pekińskiej, surówka z selera z
rodzynkami, surówka z marchewki, surówka z pora, surówka a'la
coleslaw, buraczki, mizeria, sałatka szwedzka (ogórki konserwowe z
cebulką), mix sałat z sosem winegret, warzywa gotowane na parze,
buraczki zasmażane, modra kapusta, zielona soczewica z maślaną
emulsją, fasolka szparagowa

DODATKI SKROBIOWE
(2 DO WYBORU)

ziemniaki z wody, gratin ziemniaczany, frytki, ziemniaki
opiekane, talarki, kluski śląskie, kopytka, ryż z warzywami, ryż
jaśminowy, kasza jęczmienna z natką pietruszki, kasza gryczana
z boczkiem i cebulką

DESERY
(2 DO WYBORU)

tiramisu, brownie, krem brulee, mus czekoladowy z wiśniami,
krem waniliowy z sosem malinowym, beza z kremem
mascarpone i owocami, mini eklerki

PRZYSTAWKI/PRZEKĄSKI
(6 DO WYBORU)

pieczona wątróbka drobiowa zawijana w boczek w sosie
musztardowym, sałata cezar, tatar wołowy, carpaccio z
pieczonego buraka z rukolą i prażonymi orzechami, tatar z
łososia z awokado, łosoś marynowany w cytrusach z chrupiącą
grzanką, dojrzewająca szynka z oliwkami i mozzarellą, filet z
kaczki na kruchej sałacie, wędzony łosoś z kremem chrzanowym,
polędwiczka w bazyliowym pesto, rukola z pleśniowym serem i
winogronami, ryżowa sałatka z tuńczykiem i ananasem, sałatka
ziemniaczana ze śledziem, roladki z tortilli z wędzonym
łososiem, rostbef po angielsku z sosem tatarskim, boczek
pieczony z sosem chrzanowym, polędwiczka w pesto, kaczka
faszerowana wątróbką i pieczarkami, półmisek serów (wybór
serów żółtych i pleśniowych, krakersy, winogrona)

