
SAŁATKI
Wybór zielonych sałat, warzyw, dodatków 
oraz sosów i oliw smakowych
Sałatka z wędzonym półgęskiem, dynią ,  rukolą  i  żurawiną
Sałatka z tofu, makaronem ryżowym i mango
Sałatka z grillowanymi warzywami, marynowanymi
grzybami i oliwą  rozmarynową

PRZEKĄSKI ZIMNE

Wybór wędzonych ryb z dodatkami      

Szynka parmeńska z melonem

Pieczone figi z kozim serem i dressingiem z pomarańczy

Cukinia z podsuszanymi pomidorami i oliwą truflową

Ser wędzony podpuszczkowy 

z musem z pieczonego bakłażana

Pasztet z dziczyzny z konfiturą z borówki brusznicy

DODATKI: dynia, śliwka, mini korniszony, kapary, 

sos koktajlowy, żurawina

Wybór białego i ciemnego pieczywa, masło, masło ziołowe

ZUPY

Consomme  grzybowe z makaronem  

Krem z dyni hokkaido z mlekiem kokosowym i imbirem

DANIA GŁÓWNE

Dorsz w sosie grzybowym 

Pieczona karkówka w sosie myśliwskim     

Kurczak chilli z orzechami nerkowca

Warzywa jesienne z masłem ziołowym 

Stamppott z ziemniaków, boczniaków i jarmużu 

Dynia pieczona w maśle, cynamonie i goździku,

karmelizowana miodem

Risotto grzybowe z parmezanem 

STACJA LIVE COOKING

Mini steki z polędwicy wołowej  z czosnkiem i rozmarynem 

Pierś z kurczaka zawinięta w szynkę dojrzewającą 

Steki z łososia marynowane w sosie sojowym i oleju

sezamowym, w cytrynowej zalewie                                                                         

Owoce morza

PASTA STATION

Trzy gatunki makaronu

Wybór sosów: Alfredo, Puttanesca, bazyliowe pesto 

BUFET DZIECIĘCY

Zupa pomidorowa z makaronem 

Fileciki z kurczaka

Marchewka w miodowo–maślanej glazurze

Frytki 

Naleśniki z serem i rodzynkami

BUFET DESEROWY

WYBÓR DESERÓW Z HOTELOWEJ CUKIERNI: 5 rodzajów

Stacja z goframi 

Stacja z lodami i dodatkami 

Fontanna z czekoladą, dodatkami oraz krojonymi owocami

OPEN BAR NA NAPOJE I ALKOHOLE

Woda mineralna gazowana i niegazowana

Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)

Soki owocowe

Napoje gorące: kawa i herbata

Wino musujące

Wino domowe białe i czerwone

Piwo Żywiec

Cena 199 PLN od osoby
podana cena zawiera VAT

Dzieci w wieku 5-12 lat obowiązuje zniżka 50% od ceny podstawowej.
Dzieci w wieku do 4 lat uczestniczą w przyjęciu bezpłatnie.

NIEDZIELNY BRUNCH
w restauracji Garden

WRZESIEŃ
STACJA SUSHI

Pierożki hacao 

Pierożki dim sum z warzywami 

Sajgonki 

KONTAKT:
Marzanna Murawska / Social Event Sales Manager
tel. 22 278 00 21, email: marzanna.murawska@hilton.com
lub
Guest Service, tel. 22 278 00 00


