Świąteczne
Spotkanie Firmowe
PROPOZYCJA NR 1

PROPOZYCJA NR 2

CENA ZESTAWU
90 ZŁ/OS

CENA ZESTAWU
130 ZŁ/OS

Przystawka

Przystawka

/ do wyboru

1) Łosoś macerowany na rukoli
z pomidorkami i parmezanem
2) Staropolski śledzik w śmietanie

Zupa

/ do wyboru

Danie główne

/ do wyboru

1) Miruna w cieście z rozetkami
ziemniaczanymi i mix. surówek
2) Warkocz z polędwiczki wieprzowej w sosie
chrzanowym z kluskami śląskimi i surówką
z kiszonej kapusty
3) Pieczona rolada z karpia w sosie cytrynowym z pieczonymi batatami i grillowanymi
warzywami.

Deser

1) Rolada buraczkowa ze śledziami
2) Śledź po kaszubsku
3) Pierogi z kapustą i grzybami
4) Grillowany oscypek z żurawiną

Zupa

1) Barszcz czerwony z grzybowymi uszkami
2) Barszcz biały na wiejskim zakwasie

/ do wyboru

1) Szarlotka na ciepło z gałką lodów
waniliowychi bitą śmitaną
2) Sernik podany z musem truskawkowym

/ do wyboru

/ do wyboru

1) Barszcz czerwony z uszkami
2) Zupa z boczniaków z makaronem
3) Tradycyjna zupa grzybowa z łazankami
4) Barszcz biały na wiejskim zakwasie

Danie główne

/ do wyboru

1) Sandacz po grecku z gratenką ziemniaczaną
i sałatką wiosenną
2) Pieczona rolada z karpia w sosie cytrynowym
z pieczonymi batatami
3) Ryba św. Piotra podana z ryżem i tagliatelle
z marchewki i cukinii
4) Warkocz z polędwiczki wieprzowej
w sosie chrzanowym z kluskami śląskimi
surówką z kiszonej kapusty
5) Zrazy jaglane w sosie grzybowym
6) Schab pieczony w sosie borowikowym z puree
ziemniaczanym i ćwikłą z chrzanem

Napoje
Woda z cytryną / kawa/herbata

HOTEL PERŁA
ul. Zakopiańska 180B, 30-435 Kraków
+48 509 681 204
+48 12 267 31 92
rezerwacja@hotelperla.com.pl
www.hotelperla.com.pl

Deser
1) Szarlotka na ciepło z gałką lodów
waniliowych i bitą śmietaną
2) Suflet czekoladowy z gałką lodów
waniliowych
podany na musie wiśniowym
3) Panna cotta z sosem malinowym
4) Tiramisu z mascarpone

Zimna płyta
1) Sałatka jarzynowa
2) Tymbaliki drobiowe
3) Deska wiejskich wędlin i kiełbas
4) Deska serów z miodem i orzechami
5) Mini tortilla
6) Terina rybna
7) Sałatka z brokułami i serem feta
8) Smalec staropolski
8) Pieczywo

Napoje
Kawa / herbata / woda z cytryną

