CATERING SYLWESTROWY

Zakąski zimne: *
Polędwiczka wieprzowa zapieczona w cieście francuskim z
czarnuszka (50g)
Roladka z kurczaka ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i
camembertem (50g)
Roladka z kurczaka z pesto bazyliowym, papryką i serem halloumi
(50g)
Schab pieczony, przekładany masłem ziołowym (60g)
Pasztet wieprzowy z jałowcem i kurkami (60g)
Wędzony łosoś z twarożkiem i koperkiem (60g)
Tymbalik drobiowy (100g)
Terinna z indyka z piklami (80g)
Łosoś pieczony z dipem cytrynowym na bazie kaparów i anchois (60g)
Tuńczyk glazurowany w teriyaki na grillowanej cukinii z sezamem
(60g)
Grillowana cukinia z pastą z ciecierzycy, wędzonym tofu i rukolą
(60g)
Finger foody: *
Wędzona kacza pierś na konfiturze z cebuli czerwonej i orzechami
włoskimi (50g)
Pieczony rostbef z musem z sera gorgonzola i dymką (50g)
Dojrzewająca polędwica wołowa z czosnkiem (50g)
Łosoś gravlax z awokado, kwaśną śmietana i kolendrą (50g)
Mus z orzechów i koziego sera na grillowanym bakłażanie z pesto
pietruszkowym (50g)
Śliwka pieczona w boczku z sosem balsamicznym z granatem (50g)
Finger foody ( na słodko): *
Panna cotta kokosowa z marakują (40g)
Mus na bazie mascarpone z duszonymi śliwkami i kardamonem (40g)
Czekoladowy mus z crunchem orzechowym aromatyzowany
pomarańczą i whisky (40g)
Beza z kremem cytrynowym i prażonymi migdałami (40g)
*minimalne zamówienie 5 porcji/pozycja
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CATERING SYLWESTROWY

Na ciepło:
Żebro wieprzowe glazurowane (200g)
Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym z pancetta (200g)
Ragout z dzika z prawdziwkiem, jałowcem i warzywami (200g)
Bigos staropolski z mięsem i podgrzybkiem (1kg)
Makaron penne a`la bolognese z pomidorami i bazylią (200g)
Sałatki:
Cezar z grillowanym kurczakiem, pomidorkami cherry i grzankami
(250g)
Cezar z grillowanym wegańskim kurczakiem (250g)
Z pieczoną polędwiczką wieprzową, serem emilgrana i makaronem
rissini (300g)
Wędzona pierś z kurczaka z ananasem, kukurydzą i sosem
majonezowym (300g)
Ziemniaczana ze śledziem, jajkiem, ogórkiem kiszonym, gorczycą i
koprem (300g)

13,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
28,00 zł

23,00 zł
25,00 zł
23,00 zł
23,00 zł
19,00 zł

Zupy:
Flaki wieprzowe (1l)
Staropolski żur z kiełbasa i kurkami (1l)
Rosół z makaronem (1l)
Pikantna gulaszowa z wołowiną (1l)
Krem chrzanowy (1l)

30,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
25,00 zł

Selekcja dojrzewających serów i wędlin europejskich (400g)
Chleb naszego wypieku z otrębami i czarnuszką (600g)
Chleb czarny naszego wypieku z sepią (600g)

50,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 28 GRUDNIA!!!
TEL. +48 515 036 096
WWW.ANTONINSKA.COM.PL
UL. JANA OSTROROGA 8A
64-100 LESZNO

