
ŚWIĄTECZNY 

BRUNCH

25 GRUDNIA 
Bufet  dań  zimnych

Ryby wędzone z dodatkami

Galantyna z sandacza w pistacjowej posypce

Łosoś w galarecie z konfiturą z gruszki nashi

Roladki schabowe z masłem chrzanowo-ziołowym

Półgęsek z plastrami pieczonego buraka      

 aromatyzowanego jałowcem

Pasztet staropolski z konfiturą z borówki brusznicy

Rillette de Canard

Krajalnica z szynką parmeńską 

Wybór pieczywa, masło ziołowe, oliwy smakowe

Bufet zielonych sałat i warzyw z dodatkami i sosami



Sałatki

Bożonarodzeniowa sałatka galicyjska z jaj, pora i ziemniaków

Sałatka z serem kozim, marynowanymi buraczkami,             

 natką pietruszki i miodową glazurą

Sałatka śledziowa z leśnymi grzybami  i ogórkami kiszonymi

Zupy

Consomme grzybowe z łazankami

Krem z pieczonego buraka z mlekiem kokosowym   

 i malinami

Bufet  dań  gorących

Faworki z karpia na chruście z pora 

Dorsz w sosie warzywnym z pieczonymi pomidorami

Udka kaczki confit z sosem wiśniowym

Warzywna lasagne z sosem pomidorowym

Risotto z karczochami, boczniakami i szparagami

Pieczone ziemniaki z ziołami i solą himalajską

Gotowane brokuły z prażonymi płatkami migdałów



Live  cooking

Wybór smażonych lub gotowanych pierogów

Krewetki marynowane w białym winie, czosnku i 

natce pietruszki

Łosoś w cytrynowej zalewie z pieprzem młotkowanym

Ośmiornica w pomarańczach i kolendrze

Mini steki z polędwicy wołowej marynowane 

w oliwie rozmarynowej

   

             Schab z kostką marynowany w czosnku niedźwiedzim                            

i czerwonym pieprzu

Kotleciki jagnięce marynowane w tymianku

Pasta  station

Dodaj trochę treściPappardelle z sosem Boscaiola

Black spaghetti z wędzonym łososiem i sosem cytrynowym

Makaron pełnoziarnisty lub kukurydziany

 z sosem grzybowym

Stacja  SUSHI  /  pierożki



Bufet  dla  dzieci

Zupa pomidorowa z makaronem

 Spaghetti z sosem bolońskim

Polędwiczki  z kurczaka

Marchewka w pomarańczowej glazurze

Frytki

Desery

Dodaj trochę treści
Duet serowo-makowy

Piernik z powidłami śliwkowymi

Makowiec z bakaliami

Tarta jabłkowa

Mus orzechowo–waniliowy

Mus piernikowy z konfiturą żurawinową

Tort czekoladowo-pomarańczowy

Karmelizowana gruszka z musem czekoladowym



Dodaj trochę treści

Open Bar na napoje i alkohole

Woda mineralna

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

Soki owocowe

Napoje gorące: kawa i herbata

Wino musujące

Wino domowe białe i czerwone

Piwo Żywiec


