Na powitanie chleb dekoracyjny
Bread Welcoming Ceremony

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

Przystawka / Starter
Rolada z kaczki z pistacjami i żurawiną
Duck Roll with pistachio nuts and cranberry

Zupa / Soup
Dwukolorowy krem z cukinii z maślaną grzanką
Courgette Cream with butter croutons

Danie Główne / Main Course
Polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem sosie kurkowym,
ziemniaczki młode z masłem i koperkiem, zestaw wiosenny
Loin of Pork with bacon with chanterelle mushrooms served with new potatoes, butter and dill, spring mix of salad

Deser / Dessert
Puchar lodów ‘Biała Dama” z konfiturą wiśniową
Ice Cream with cherry jam

Pierwsze Danie Ciepłe / First Hot Dish
Blankiet z indyka z warzywami
Stuffed turkey blanket with vegetables

Drugie Danie Ciepłe / Second Hot dish
Łosoś na kapuście i risotto
Salmon on cabbage and risotto

Zimna Płyta / Cold Buffet
Półmiski pełne przysmaków: galantynki z kurczaka, rolada wieprzowe, schab pieczony, karczek pieczony
w aromacie czosnku i świeżych ziół, polędwiczki w otoczce balsamicznej, soczysty rostbef,
Chicken with aspic, pork roll, roast loin of pork,
roast Neck with hint of garlic and fresh herbs, juicy roast beef
Deska serów w różnych smakach: sery pleśniowe, wędzone, smakowe
w towarzystwie orzechów i suszonych owoców
Platter of cheese: blue cheeses, smoked cheeses, cheeses with nuts and grapes
Łosoś marynowany w soli i cukrze
Salmon marinated with salt and sugar
Tymbaliki drobiowe
Chicken chaudfroid
Sos żurawinowy, chrzanowy, tatarski
Cranberry sauce, horseradish sauce, tartar sauce
Sałatka makaronowa z rozbefem
Noodle Salad with roast beef
Sałatka meksykańska
Mexican salad
Sałatka grecka
Greek style salad
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: 220,00 zł/os.

