NAZWISKO OSOBY REZERWUJĄCEJ:

ILOŚĆ OSÓB:

DATA:

ZADATEK:

GODZINA:

TELEFON:

MENU NA IMPREZY – 195 ZŁ OD OSOBY
+ NAPOJE (BEZ LIMITÓW ILOŚCIOWYCH) + ALKOHOL*
Przekąski – 8 sztuk do wyboru:
1. Półmisek swojskich wędlin
2. Deska serów z żurawiną i dodatkami
3. Sałatka Krewetkowa z sosem pomarańczowo-bazyliowym
4. Sałatka Gyros
5. Sałatka Grecka
6. Sałatka jarzynowa w szynce na sałacie
7. Tortilla warzywna z kurczakiem
8. Paluszki z kurczaka w sezamie z sosami
9. Śledź na trzy smaki
10. Ryba po grecku
11. Mix przekąsek z ciasta francuskiego (z serem camembert i kiełbaską, z szynką parmeńską i rukolą, chorizo
i parmezanem)
12. Tartinki łososiowe na pumperniklu z serkiem chrzanowym
13. Deska Antipasti ( włoskie wędliny, mix serów, dodatki )
14. Rolada łososiowa ze szpinakiem i serem w cieście naleśnikowym
15. Pâté z wątróbki podawane z musem porzeczkowym i galaretką z żubrówki
Zupa do wyboru:
1. Rosół z makaronem
2. Flaki
3. Kwaśnica z ziemniakami

4. Gulaszowa
5. Zupa cebulowa
6.Krem z białych warzyw

II Danie do wyboru:
1. Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym z ziemniakami opiekanymi i surówką
2. Pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami zapiekana serem mozzarella podawana z pesto z rukoli z frytkami i surówką
3. Pieczony Łosoś z sosem koperkowym aromatyzowany cytrusami z ziemniakami gotowanymi i bukietem warzyw
4. Bitki wołowe w sosie własnym z kluskami śląskimi i burakami zasmażanymi
III Danie do wyboru:
1. Półmisek mięs grillowych (szaszłyk drobiowy, szaszłyk wieprzowy, karkówka, kiełbasa) z ziemniakami opiekanymi
i surówką
2. Półmisek pierogów z kapustą i grzybami oraz kapustą i mięsem z barszczem czerwonym
IV Danie do wyboru:
1. Sztuka mięsa w sosie własnym z kluskami śląskimi i surówką
2. Rolada schabowa z sałatką ziemniaczaną
3. Kluski śląskie z sosem gulaszowym i buraczkami zasmażanymi
Deser lub wymiana na tort :
1. Cytrynowy sernik
2. Tiramisu
Patery z ciastem i owocami lub Stół z ciastem i owocami.

*Za dodatkową opłatą możliwość zrobienia stołu Sushi *Cena dotyczy grup powyżej 10 osób.
*Cena alkoholu podlega negocjacji. Nie wnosimy swojego alkoholu!!! *Rozliczenie wyłącznie w gotówce

