Wesele
235 zł / os.

PRZYSTAWKA DO WYBORU
do wyboru

Kurczak z owocami i sosem cumberland
Schab pieczony z sosem tatarskim
Carpaccio
Łosoś wędzony z cytryną
Sałatka caprese
Sałatka grecka
Pieczywo, masło

ZUPA
do wyboru

Rosół z makaronem i marchewką
Barszcz z paluszkiem
Krem z warzyw sezonowych
Consomme pomidorowe

DANIE GŁÓWNE

Kotlet drobiowy deVolaille

3 por./os.

Grillowany filet z kurczaka

do wyboru

Kotlet szwajcarski
Kotlet imperial
Potrawka z drobiu
Pieczone udko z kurczaka
Stek z indyka w panierce migdałowej
Kotlet schabowy z pieczarkami
Zraz wołowy
Zraz rycerski
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Stek z karkówki z brzoskwinią

DODATKI
2 por./os.

Ziemniaki gotowane z koperkiem
Frytki
Ziemniaki pieczone
Krokiety ziemniaczane
Ryż
Pyzy

2 por. / os.

Zestaw surówek
Bukiet warzyw gotowanych
Surówka z kapusty białej lub czerwonej
Surówka z marchwi z ananasem
Sałatka z ogórka kwaszonego
Sałatka z buraków
Marchewka z groszkiem

DESER
do wyboru

Deser lodowy
Sałatka owocowa
Ciasto 2 porcje na osobę

ZIMNY BUFET
3,5 por. / os.

Schab pieczony ze śliwką w galarecie
Pieczeń z karkówki w galarecie
Szynka pieczona w galarecie
Terrine drobiowe
Galantyna z kurczaka
Filet z indyka z owocami w galarecie
Filet z kurczaka z owocami w galarecie
Szparagi w szynce
Jajko w szynce na sałatce
Tatar z łososia
Ryba w galarecie
Kompozycja ryb wędzonych (pstrąg, losoś, ryby morskie)
Śledź w oleju
Pieczywo, masło
Owoce

SAŁATKI

Jarzynowa

1,5 por. / os.

Bawarska
Hawajska
Grecka

TORT
1 por. / os.

Migdałowy
Truskawkowy
Brzoskwiniowy
Kawowy
Lub inny - do uzgodnienia

CIEPŁY BUFET
zupa
1 por. mięsa / os.

Barszcz z pasztecikiem
Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
Gulaszowa
Golonka peklowana
Szaszłyk drobiowy
Szaszłyk wieprzowy
Pieczone pałeczki z kurczaka w sosie cygańskim
Strogonow drobiowy
Pieczywo, masło

NAPOJE ZIMNE
bez ograniczeń
NAPOJE CIEPŁE
bez ograniczeń

Woda mineralna z cytryną
Soki owocowe
Kawa
Herbata

Restauracja Hotelu Safir ***
ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań 60-171
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