
 

 
 

 
 

 

 

 

Przyjęcie koktajlowe
W SZCZERYM POLU

FINGER FOOD (2h)
W pakiecie woda z cytryną i miętą oraz dwa smaki lemoniad.

Filet kaczki/ gruszka/ orzechy/ sos cytrusowy
Plastry rostbefu/ pieczone buraki/ espuma chrzanowa/ mizuna
Cromesquis mięsny (krokiet)
Cromesquis warzywny
Cromesquis serowy
Puree z selera/ karmelizowane jabłko/ popcorn
Wytrawny ptyś/ pasta z wędzonej ryby/ krewetka
Panna Cotta grzybowa/ kruszonka parmezanowa/ karmelizowana cebula

 

MENU
440zł/osoba

minimum 50 osób

Stacje tematyczne
AZJA STREET FOOD (2h)

Ramen wołowy
Ramen vege
Warzywa Stir-Fry z tofu
Pad Thai z kurczakiem

 PAELLA Z OWOCAMI MORZA (2h)
Mule
Krewetki
Kalmary

 GRILL & BURGER (2h)
Hamburger
Vegeburger
Fishburger
Stek bavette
Żeberka BBQ
Gotowana kukurydza

 



W SZCZERYM POLU
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BAR SAŁATKOWY (6h)
Sałata Cezar (kurczak, parmezan, sos anchois, grzanki)
Sałata Nicejska (fasolka szparagowa, pieczona papryka, jaja poche, oliwki, ziemniaki,
tuńczyk)
Tabbouleh (kasza kuskus, świeże warzywa, zioła, oliwa)
Sałata sezonowa ( ser feta, czarna soczewica, truskawki, pomidorki cherry)
Pieczone warzywa, czarna soczewica, ricotta, kiełki

 STÓŁ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (2h)

Deska serów: Gorgonzola, Brie, Camembert, Grana Padano, Manchego, Ricotta w ziołach
Deska wędlin: szynka Serrano, Mortadella Pistacchio, Truffle Salami, Spianata Piccante,
Chorizo
Marynaty: karczochy, oliwki, suszone pomidory, kapary, grillowane warzywa w oliwie,
oliwy smakowe
Bagietki czosnkowe i ziołowe
Focaccia z solą morską i ziołami
Focaccia z suszonymi pomidorami
Focaccia z oliwkami

 SŁODKI KREDENS ( do wyboru 8 pozycji ) (6h)
Mini donuts z kolorowymi lukrami
Trufle czekoladowe
Blok czekoladowy na patyku (lizaki)
Tartaletka owocowa
Brownie
Ptysie z kremem waniliowym
Bezy z kremami
Cupcakes (ozdobne muffinki)
Sernik z niskiej temperatury
Babeczki migdałowe
Napoleonki
W-Z ki
Kostka alpejska
Snickers

 



Żebro wołowe w sosie grzybowym/puree ziemniaczano-grzybowe, pieczona włoszczyzna
w pesto pietruszkowym

Policzki wieprzowe w sosie własnym, buraczana kluska śląska, grillowane warzywa
(papryka, cukinia, pieczarki, bakłażan)

Udziec indyka w sosie curry, kolorowy ryż ½ i chlebki naan ½, kolorowa fasolka
szparagowa

Pierogi z dziczyzną, szczypiorkiem i prażoną cebulą, bigos na wyrobach własnych

Pierogi z wędzonym twarogiem, karmelizowaną cebulą i zielonym pieprzem, vege kapusta
zasmażana

Rolada wieprzowa z boczkiem z warzywami w sosie musztardowo-miodowym, kluski na
parze  i glazurowane buraki balsamiczne

Pieczony schab z kością, faszerowany suszonymi pomidorami w sosie tymiankowym,
krokiety ziemniaczane, maślana marchewka z miętą

Gołąbki z kaszą gryczaną i serem lazur, ziemniaki hasselback pieczone w ziołach,
ratatouille
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DANIE CIEPŁE bemar (2 do wyboru ) (6h)

NAPOJE
Woda z cytryną i miętą
Dwa rodzaje soków
Napoje gazowane firmy Coca Cola 0,2l

 

Pozycja FINGER FOOD, DANIA CIEPŁE
to pozycje obowiązkowe + 3 STACJE.


