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WARIANT I

POWITANIE LAMPKĄ WINA MUSUJĄCEGO
OBIAD
ZUPA (JEDNA DO WYBORU)
Rosół z kury z makaronem i pietruszką
Krem z pomidorów z mozzarellą
Krem z pieczarek z grzankami
Krem z groszku z migdałami

DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU)
Pierś z kurczaka z farszem warzywnym, ziemniakami gratin oraz zestawem surówek
Indyk duszony z grzybami podany z ziemniakami i zielonymi warzywami
De volaille z frytkami oraz zestawem surówek
Rolada wieprzowa z sosem grzybowym podana z puree i pieczonymi warzywami

BUFET ( SZEŚĆ POZYCJI DO WYBORU)
Chrupiące sałaty z sosem winegret i cząstkami warzyw
Roladka z łososia z ricottą
Sałatka z orzechami gruszką i serem brie
Mozarella z pomidorami skropiona oliwą i balsamico
Małe tymbaliki drobiowe
Tarta grzybowa
Tarta warzywna
Półmiski mięs pieczonych z marynatami
Pasztet drobiowy z morelami
Sałatka śledziowa z jabłkiem i cebulą
Pikantny grillowany kurczak na sałacie lodowej z owocami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
+ Pieczywo, masło, zimne sosy

SŁODKI BUFET
Ciasta na paterach

DANIE O PÓŁNOCY (JEDNO DO WYBORU)
Zupa gulaszowa
Barszcz z pasztecikiem
Żur na wędzonce

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH BEZ LIMITU
Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane
Koszt menu: 145zł/os

WARIANT II

POWITANIE LAMPKĄ WINA MUSUJĄCEGO
ZUPA (JEDNA DO WYBORU)

BUFET TEMATYCZNY (JEDEN DO WYBORU)

Rosół z kury z makaronem i pietruszką
Krem z pomidorów z mozzarellą
Krem z pieczarek z grzankami
Krem z groszku z migdałami

Bufet Sushi
Bufet ryby i owoce morza
Bufet sałatkowy
Bar deserowo-owocowy
Stół wiejski

DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU)

DANIE O PÓŁNOCY (JEDNO DO WYBORU)

Pierś z kurczaka z farszem warzywnym i
ziemniakami gratin
Indyk duszony z grzybami podany z ziemniakami i
zielonymi warzywami
De volaille podany z frytkami i surówką
Rolada wieprzowa z sosem grzybowym podana z puree
i pieczonymi warzywami

Zupa gulaszowa
Barszcz z pasztecikiem
Żur na wędzonce

BUFET (SZEŚĆ POZYCJI DO WYBORU)
Chrupiące sałaty z sosem winegret i cząstkami warzyw
Roladka z łososia z ricottą
Sałatka z orzechami gruszką i serem brie
Mozarella z pomidorami skropiona oliwą i balsamico
Małe tymbaliki drobiowe
Tarta grzybowa
Tarta warzywna
Półmiski mięs pieczonych z marynatami
Pasztet drobiowy z morelami
Sałatka śledziowa z jabłkiem i cebulą
Pikantny grillowany kurczak na sałacie lodowej z owocami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
+ Pieczywo, masło, zimne sosy

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH BEZ LIMITU
Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane
Koszt menu: 175zł/os

SŁODKI BUFET
Ciasta na paterach

