PRZYJĘCIE

NA

WYNOS

Menu I
ZUPA

Krem ze szparagów z grzankami ziołowymi i kompresowanym ogórkiem
DANIE

GŁÓWNE

(DO WYBORU NA ETAPIE ZAMÓWIENIA)
Polędwiczka wieprzowa sous-vide z pieczonymi ziemniakami w emulsji
ziołowo-maślanej, z warzywnym tagliatelle i sosem z madery
lub
Sandacz z grilla na musie dyniowo-marchewkowym,
podany z bukietem zielonych warzyw i sosem cytrynowo-tymiankowym
WYBÓR

DAŃ

ZIMNYCH

Wybór wędlin i mięs pieczonych, pasztet domowego wypieku
Dodatki: śliwki i dynia z octu, ogórki konserwowe
Ziołowy podpłomyk z wędzonym łososiem, ricottą i japońskim chrzanem
Galantyna z kaczki z pistacjami i konfiturą z jarzębiny
Sałatka caprese z pomidorkami cherry, bazyliowym pesto i rukolą
Sałatka z wędzonego kurczaka z selerem naciowym, orzechami i suszoną żurawiną
DESERY

Tarta z owocami
Sernik z białą czekoladą
Mix musów czekoladowych i owocowych
Cena 145 PLN brutto/osobę

DANIA

DLA

DZIECI

opcja dodatkowa w cenie 35 PLN/zestaw

Rosół z domowym makaronem i warzywami
Panierowane eskalopki z piersi kurczaka
podane z frytkami, surówką z marchewki i surówką coleslaw

ZAMÓW DO
DOMU

PRZYJĘCIE

NA

WYNOS

Menu II
ZUPA

Orientalna zupa Tom Yum z kurczakiem i zieloną kolendrą

DANIE

GŁÓWNE

(DO WYBORU NA ETAPIE ZAMÓWIENIA)
Udo kacze confi z karmelizowanymi jabłkami,
czerwoną kapustą i domowymi kopytkami
lub
Łosoś norweski z rusztu
podany na sosie limonkowym z puree z zielonego groszku i z młodą marchewką
WYBÓR

DAŃ

ZIMNYCH

Antipasti: szynka parmeńska, chorizo, włoska mortadela,
pieczona papryka, grillowany bakłażan z orzechami pinii
Tatar wołowy
Gotowany dorsz z tropikalną salsą na cykorii
Mix sałat z owocami cytrusowymi, z serem Korycińskim i owocowym vinaigrette
Sałatka z półgęskiem, selerem naciowym, orzechami i suszoną żurawiną

DESERY

Sernik DoubleTree
Babeczki z owocami
Wegański biszkopt z kremem i musem truskawkowym
Cena 145 PLN brutto/osobę

DANIA

DLA

DZIECI

opcja dodatkowa w cenie 35 PLN/ zestaw

Rosół z domowym makaronem i warzywami
Mini szaszłyki z kurczaka z sosem orzechowym,
ryżem jaśminowym oraz surówką z marchewki

ZAMÓW DO
DOMU

PRZYJĘCIE

NA

WYNOS

Menu III
ZUPA

Krem z pieczonych pomidorów z ziołowymi grzankami
DANIE

GŁÓWNE

(DO WYBORU NA ETAPIE ZAMÓWIENIA MENU)
Udo kacze konfitowane, podawane z chutney z buraka i trufli,
ziemniakami gratin i modrą kapustą
lub
Pieczony łosoś na musie ziemniaczanym
z wasabi i sezonowymi warzywami, z sosem z pręcików krokusa
WYBÓR

DAŃ

ZIMNYCH

Wybór wędlin i mięs pieczonych, pasztet domowego wypieku
Dodatki: śliwki i dynia z octu, ogórki konserwowe
Roladki z dojrzewającej szynki i kremowego serka z rukolą
Kruche babeczki z pieczonymi warzywami
Mus z sandacza z tapenadą warzywna
Pieczone warzywa z solą morską i kremem z octu balsamicznego
Mozzarella ovoletti z pomidorkami koktajlowymi, roszponką i sosem pesto
Sałatka z pieczonego kurczaka z oliwkami i suszonymi pomidorami
Sałatka z owoców morza na bukiecie sałat z cytrusowym dresingiem
DESERY

Francuska tarta z jabłkami i gruszką
Mus kawowy z chałwą i czarnym sezamem
Panna Cotta z sosem brzoskwiniowym
Tiramisu
Mix musów czekoladowych i owocowych
Cena 150 PLN brutto/osobę

DANIA

DLA

DZIECI

opcja dodatkowa w cenie 35 PLN/zestaw

Rosół z domowym makaronem i warzywami
Panierowane eskalopki z piersi kurczaka
podane z frytkami, surówką z marchewki i surówką coleslaw

ZAMÓW DO
DOMU

WARUNKI

OFERTY

oferta dotyczy zamówień dla minimum 10 osób
do każdego zamówienia dodajemy gratis wino stołowe białe lub
czerwone (1 butelka/każde 10 osób)
przy zamówieniach na wynos wymagany jest zadatek w wysokości
50% wartości zamówienia
przy zamówieniach z dostawą do domu zadatek wynosi 100%
wartości zamówienia

SKŁADANIE

ZAMÓWIEŃ

zamówienie powinno być złożone nie później niż 3 dni robocze przed
datą realizacji
zamówienia z dostawą do domu w obrębie dzielnicy Wawer są
realizowane bezpłatnie
dostawa do domu w obrębie Warszawy (poza dzielnicą Wawer)
jest realizowana za opłatą w wysokości 100 PLN brutto

KONTAKT
Dział Sprzedaży,
tel . 22 278 00 60,
email: catering@doubletreewarsaw.pl

