Na powitanie chleb dekoracyjny
Bread welcoming Ceremony

Aperitif
Lampka wina musującego z malinami
Glass of sparkling wine with raspberry

Przystawka / Starter
Łosoś wędzony szpikowany farszem serowym, podany z bukietem sałat i sosem winegret
Smoked salmon stuffed with cheese served with salad and vingrette

Zupa / Soup
Krem z borowików z grzanką maślaną
Wild Mushroom served with butter courtons

Danie Główne / Main Course
Kaczka pieczona z sosem z czarnej porzeczki, ziemniaczane puree, kapusta modra
Roast duck with touch of blackcurrant sauce, served with potato puree and red cabbage

Deser / Dessert
Ciastko czekoladowe z lodami waniliowymi i sosem malinowym
Chocolate cake served with vanilla ice cream and raspberry sauce

Pierwsze Danie Ciepłe / First Hot Dish
Polędwiczka wieprzowa faszerowana oscypkiem z sosem kurkowym, kopytkami i warzywami gotowanymi
Loin of pork stuffed with sheep cheese and wild mushrooms, served with potato dumplings and vegetables

Drugie Danie Ciepłe / Second Hot Dish
Boeuf Strogonow

Zimna Płyta / Cold Bufet
Półmiski pełne przysmaków: galantynki z kurczaka, rolada wieprzowe,
schab pieczony, karczek duszony, soczysty rostbef
Platter of cold meats: chicken with aspic, pork meat roll, roast loin, juicy roast beef
Deska serów w różnych smakach: sery pleśniowe,
wędzone, smakowe w towarzystwie orzechów i suszonych owoców
Platter of cheeses: blue cheeses, smoked cheeses, chesses with nuts and grapes
Tarty: z serem, z łososiem i brokułem
Tarta with cheese, salmon and broccoli
Śledziki po kaszubsku
Kashubian herrings
Koreczki z ryby panierowane faszerowane marynatami
Cured Fish cocktail stick with pickles
Sałatka z mozzarellą
Mozzarella Salad
Sałatka z paluszków krabowych i brokuł
Crab salad with broccoli
Sałatka meksykańska
Mexican salad
Marynaty z zamkowej spiżarni :
ogóreczki, papryczki, patisony, grzybki
Pickels: cucumbers, scallopini squash, mushrooms
Owoce 100g/os
Fruits 100g/os
Pieczywo w różnych smakach
Variety of bread
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń
Kawa, herbata , soki owocowe,
woda mineralna gazowana i niegazowana
Napoje gazowane
Cold and Hot beverages with no limits
Coffee, tea, fruit juices, carbonated drinks

Cena: 240,00 zł/os.

