IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
Zestaw I
ZUPY
Krem pomidorowo – pomarańczowy z lanymi kluseczkami
Rosół z makaronem

DANIA GŁÓWNE
Tradycyjny kotlet schabowy podany z kapustą zasmażaną i ziemniakami purée
Grillowany filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą i pomidorem podany
z frytkami julienne i bukietem sałat
Pstrąg w maśle ziołowym z gnocchi i sałatką ze szpinaku

DESERY
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Lody z owocami sezonowymi

NAPOJE
Sok pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy
Kawa lub herbata do deseru

Zestaw II
ZUPY
Rosół z makaronem
Włoska zupa minestrone
Zupa chrzanowa z grillowanym boczkiem

DANIA GŁÓWNE
Schab z sosem tymiankowym, pieczonymi ziemniakami
i bukietem sałat
Polędwiczka wieprzowa z warzywami grillowanymi podana z purée ziemniaczanym i sosem miodowym
lub rozmarynowym
Łosoś pieczony na grubej soli lub w miodzie podany z ryżem basmati i bukietem warzyw (kalafior
romanesco, brokuł, marchewka baby)

DESERY
Gruszka duszona w winie, zapiekana z kruchym ciastem podana z sosem czekoladowym
Sałatka z owoców sezonowych z lodami i sorbetem
Tarta z kremem z białej czekolady i nutką cytryny

NAPOJE
Soki – do wyboru pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy
Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda
Lampka wina domu do dania głównego: białe lub czerwone
Kawa lub herbata do deseru

Zestaw III
PRZYSTAWKI
Roladka z wędzonego łososia z kremowym serkiem z suszonymi pomidorami
podana z sosem szafranowym
Sałatka z rukolą, serem feta, marynowanym burakiem i orzechami w miodzie
Carpaccio wołowe z rukolą, kaparami i czosnkiem confit

ZUPY
Krem z batata z prażonymi migdałami
Włoska zupa minestrone
Zupa chrzanowa z grillowanym boczkiem
Zupa rybna z szafranem i krewetką

DANIA GŁÓWNE
Confit z kaczki z ziemniaczanym gratin i karmelizowanymi buraczkami
Schab z sosem tymiankowym, pieczonymi ziemniakami i bukietem sałat
Polędwiczka wieprzowa z grillowanymi warzywami podany z purée ziemniaczanym i sosem miodowym
lub rozmarynowym
Łosoś pieczony na grubej soli lub w miodzie podany z ryżem basmati i bukietem warzyw (kalafior
romanesco, brukuł, marchewka baby)

DESERY
Gruszka duszona w winie zapiekana z kruchym ciastem podana z sosem czekoladowym
Sałatka z owoców sezonowych z lodami i sorbetem
Tarta z kremem z białej czekolady i nutką cytryny

NAPOJE
Woda niegazowana z lodem i cytryną
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy
Lampka wina domu do dania głównego: białe lub czerwone
Kawa lub herbata do deseru

ZIMNA PŁYTA
ZESTAW I
Deska serów:
camembert, ser żółty, ser wędzony
Deska wędlin:
salami, szynka, pasztet z żurawiną
Sałatki:
jarzynowa z szynką i groszkiem
sałatka grecka z fetą, oliwkami i ogórkiem
sałatka z ananasem, ryżem i kurczakiem

ZIMNA PŁYTA
ZESTAW II
Pieczone mięsa i pasztety własnej roboty:
karczek
schab ze śliwką
pasztet z żurawiną
Pieczywo i zestaw sosów:
tatarski, cumberland
i salsa pomidorowa
Deska serów:
camembert, ser żółty, ser wędzony, ser pleśniowy
Sałatki:
sałatka porowa z żółtym serem, jajem i kukurydzą
sałatka z ananasem, ryżem i kurczakiem
sałatka grecka z fetą, oliwkami i ogórkiem
kurczak zawijany z boczkiem i śliwką (na ciepło)
Kosz owoców:
cytrusy, ananas, banany, jabłka

