MENU LUNCH
Wariant I - Small

Dania gorące
Zupa:
Tradycyjny żur na żytnim zakwasie
lub
Krem pomidorowy z makaronem orichiette
Mięsne:
Ragout z szynki z dodatkiem grzybów i aromatycznych warzyw
lub
Kawałki grillowanego kurczaka z dodatkiem czerwonej cebuli
i papryczki w sosie pomidorowym
Dla wegetarian:
Pierogi ruskie według sprawdzonych receptur
lub
Makaron penne ze szpinakiem w sosie gorgonzola

Dodatki:
Pieczywo mieszane

Deser:
Szarlotka z cynamonem
Sernik z brzoskwiniami

Bar sałatkowy:
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka z brokuł kalafiora i jajka w sosie jogurtowym

Bar z napojami:
Kawa z dodatkami bez limitu
Paleta herbat smakowych bez limitu
Woda mineralna bez limitu

Wariant II - Medium

Dania gorące
Zupy:
Delikatne Minestrone z oliwkami i ziołami
lub
Krem z marchwi z ziołowymi grzankami
Dania główne:
(do wyboru dwie potrawy + danie dla wegetarian)
Wieprzowina:
Eskalopki schabowe z championami
Drób:
Roladki drobiowe z julien warzywnym w sosie szczypiorkowym
Wołowina:
Boeuff Stroganow
Ryba:
Morszczuk w sosie greckim

Danie dla wegetarian:
Lazagne ze szpinakiem z sosem ze świeżych pomidorów

Dodatki gorące:
Ryż prażony na złoto z warzywami
Ziemniaki po hiszpańsku z czerwoną papryką
Warzywa gotowane na parze

Surówki ze świeżych warzyw:
Marchewka tarta z jabłkiem i rodzynkami
Kapusta pekińska z kukurydzą i papryką
Biała kapusta

Deser:
Szarlotka z cynamonem
Sernik z brzoskwiniami

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

Wariant III - Large

Dania gorące
Zupy:
(do wyboru jedna zupa):

Krem z borowików z kluseczkami kładzionymi
Krem z suszonymi pomidorami z serem feta, kaparami i oliwkami
Dania mięsne
(do wyboru trzy dania + danie wegetariańskie)

Wieprzowina:
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Rolada z polędwiczki wieprzowej z kasztanami w sosie wiśniowym
Drób:
Roladki z kurczaka ze szpiankiem i brokułami w sosie gorgonzola
Rolada z kaczki z w sosie anyżowo-imbirowym na majerankowym jabłku
Wołowina:
Roladki wołowe w sosie ze świeżym rozmarynem
Roladki wołowe w sosie wiśniowym z odrobiną czerwonego wina
Ryba:
Filet z dorsza w pestkach słonecznika na podpuri z dyni chokaido
Filet z łososia bejcowanego w sosie aywar

Danie wegetariańskie:
Pierożki Ravioli ze szpinakiem na maśle szałwiowym

Dodatki:
Ryż basmati
Ziemniaczki zapiekane w ziołach
Duet cukinii i marchewki w maśle pietruszkowym
lub
Pieczarki w śmietanie

Surówki ze świeżych warzyw:
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z czerwonej kapusty z truskawkami zakrapiana ginem
Mix sałat z kiełkami, oliwkami i pomidorami suszonymi
Sałatka z pomidorów z serem pleśniowym i ziołowymi grzankami

Deser:
Szarlotka z cynamonem
Sernik z brzoskwiniami
Panna cotta z sosem truskawkowym
Kielichy z owocami

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

