Propozycja menu bankietowego serwowanego
Przystawka serwowana w stole:
(jedna propozycja do wyboru)

 Łosoś wędzony owinięty algami
morskimi faszerowany musem
ziołowo serowym skropiony oliwą
truflową z dodatkiem świeżej bazylii
 Roladki z kurczaka z borówkami
żurawin i sosem malinowym
 Terina z piersi indyczej nadziewana
borówkami żurawin z sosem malinowo-balsamicznym
 Rostbeff pieczony na różowo z sałatką norweską i sosem balsamiczno – miodowym

Dla wegetarian:
(jedna propozycja do wyboru):

 Terina z kalafiora romanesco i szpinaku z dodatkiem sosu schiraz
 Antipasti z grillowanych warzyw marynowane w oliwach smakowych z oliwkami
i pomidorami suszonymi w słońcu Sycylii

Dodatek:
 Pieczywo i masełko smakowe

Zupy
(jedna propozycja do wyboru)

 Krem borowikowy z kluseczkami, pachnący tymiankiem.

p/250ml

 Krem chrzanowy z prażonym bekonem

p/250ml

 Krem z marchwi z migdałami i serem feta

p/250ml

 Krem selerowo jabłkowy z ziołowymi grzankami

p/250ml

 Zupa rakowa z kluseczkami cielęcymi.

p/250ml

Danie główne
(jedna propozycja do wyboru)

Wieprzowina
 Rolada z polędwiczki wieprzowej z kasztanami w sosie wiśniowym z dodatkiem
klusek śląskich u boku czerwonej kapusty zaprawianej Ginem p/120g/180g/150g

Drób
 Rolada z kaczki w sosie anyżowo-imbirowym na majerankowym jabłku z dodatkiem
smażonych kopytek p/100g/40g/60g/150g

Dla wegetarian
(jedna propozycja do wyboru)

 Zapiekany bakłażan na concase pomidorowym z bryndzą p/200g
 Pierożki Rawioli ze szpinakiem w sosie ostrygowym p/200g

Bufet szwedzki
Bufet typu finger food * porcji z n/w 15g-25g
 Plastry wędzonego łososia na kulkach melonowych z limetą i koprem
 Roladki Spring – Rolls z kurczakiem i warzywami w sosie słodko kwaśnym
 Mini szpady drobiowe w sezamie z pikantnej marynaty


Mini szaszłyki drobiowe ze śliwką
kalifornijską

 Śliwka wędzona w plastrach bekonu z salsą
meksykańską
 Mini grzanka z szynką długo dojrzewającą z
musztardą Dijon
 Mini grzanki z łososiem wędzonym z gałązką koprem
 Wędzona pierś kacza podana na polencie z chutneyem śliwkowym
 Pomidorki koktajlowe z mozzarellą marynowaną w oliwie skropione Pesto
 Lazagne z grillowanych warzyw z serem fata

Platery z kompozycjami pieczonych mięs, pasztetów oraz wędlin garnirowane
warzywami i owocami - * porcji / 80g /os.
 Schab szpikowany śliwką kalifornijską i daktylami
 Rostbef pieczony na różowo w gorczycy i rozmarynie
 Rolada drobiowa ze szpinakiem, brokułami i serem pleśniowym
 Rolada z indyka z borówkami żurawin pieczona w cytrusach
 Wykwintne salami picante z rucolą
 Szynka pieczona podana z konfiturą śliwkową
 Pasztety pieczone

Dodatki:
 Sos musztardowo miodowy, salsa pomidorowa, sos tzatzyki
 Pieczywo bankietowe

Platery z trio serów -mimolet, czedar, gouda holenderska w towarzystwie n/w
galanterii - * porcji / 5g-15 g.
 Kiście winogron, oliwki, pomidory suszone, cukinia grillowana z pesto
 Kulki serowe nadziewane suszonym pomidorem i orzechami
 Pomidorki koktajlowe z mozzarellą marynowaną w oliwie skropione pesto

Bar sałatkowy - sałatki podawane w pucharkach i misach
 Makaron ryżowy z mieszanką frutti di mare z sosem ostrygowym *p/80g
 Sałatka z grillowanym kurczakiem w sosie teryaki z ananasem *p/80g
 Sałatka śródziemnomorska z pomidorami, ziołowymi grzankami
i serem rokpol *p/80g

Dania gorące podawane w godzinach wieczornych:
Wieprzowina
 Roladki schabowe z pomidorami suszonymi *p/100g

Wołowina


Boeuff stroganow *p/200g

Drób
 Roladki z kurczaka ze szpinakiem w sosie gorgonzola *p/80g/50g

Danie wegetariańskie
 Antipasto grillowane warzywa marynowane w oliwach smakowych *p/ 100g
 Lazagne ze spinakiem w sosie bolognese
*p/100g

Dodatki


Ziemniaczki zapiekane z czerwoną

cebulą
 Ryż z warzywami



Deser

Mix warzyw z sosami (koperkowy, winegrette, musztardowy)

 Panna Cotta z truskawkami *p
 Panna Cotta z czekoladą *p
 Portfait jagodowy z wiśniami *p
 Koktajl truskawkowy z listkiem mięty *p
 Szarlotka z kruszonką *p/50g
 Sernik z brzoskwinią skropiony karmelem *p/50g
 Ciasto jogurtowe z owocami *p/50g
 Ciasto czekoladowe z wiśniami *p/50g
 Owoce południowe ( pomarańcz, mandarynka, banan, kiwi, ananas)
z fantazją ponade na lustrze *kg

Bar z napojami
 Kawa z ekspresu z dodatkami bez limitu
 Paleta herbat smakowych z dodatkami bez limitu
 Soki owocowe bez limitu
 Woda mineralna bez limitu

*ilość porcji, ustanawiana dla każdego zlecenia indywidualnie

