Zestaw nr 3
Cena 215 zł/os.
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Menu zawiera
Tradycyjne powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym
Uroczysty obiad serwowany na półmiskach
Zimną płytę
IV ciepłe kolacje
Deser
Ciasta, ciasteczka, owoce
Fontannę czekoladową
Wiejski stół
Nielimitowane napoje gorące (kawa, herbata)
Nielimitowane napoje zimne (soki owocowe, woda)
Dekorację stołów

Obiad
Zupa (do wyboru 1)
•Tradycyjny rosół z kluseczkami drobiowymi lub wątrobowymi
•Krem z brokuł z różą z łososia i prażonymi migdałami
•Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
Dania główne podane na półmiskach
•Grillowany łosoś
•Zrazy wołowe w sosie myśliwskim
•Pierś z kaczki w aromacie pomarańczy
•Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
•Kieszonka nadziewana szparagami owinięta szynką parmeńska
•Grillowany filet kurczaka faszerowany mozzarellą z dodatkiem bazylii
Dodatki do dania głównego
•Ziemniaczki piure z masłem oprószone koperkiem
•Ziemniaki w mundurkach
•Kopytka
•Sos kurkowy
•Sos myśliwski
•Surówka z białej kapusty
•Bukiet warzyw z dodatkiem prażonych pestek dyni
Deser
•Krem brulee z sosem waniliowym
Zimna płyta
•Polędwiczka wieprzowa ze szpinakiem
•Patera wędlin dekorowana serami
•Pstrąg w galarecie
•Łosoś w galarecie
•Śledź w trzech smakach
•Indyk nadziewany warzywami
•Kabanos w cieście francuskim
•Sałatka z cebulek marynowanych
•Sałatka francuska z pieczonym camembertem

•Sałatka krabowa
•Melon w szynce parmeńskiej
•Caprese z sosem vinegrette
•Rolada serowa
•Mix marynowanych warzyw
•Galaretka drobiowa
•Galaretka wieprzowa
•Salami różnogatunkowe
•Pieczona necówka
•Pieczywo

Kolacja I
•Filet z kurczaka zapiekany serem w aromacie cebuli podany na tostach z dodatkiem roszponki
chilli
Kolacja II
•Sandacz sote z masłem czosnkowym podany z duffinką i bukietem warzyw
Kolacja III
•Płonący prosiak podany z duszonkami i kapustą zasmażana
Kolacja IV
•Zupa cebulowa z grzanką i parmezanem
Słodkości
•Sernik wiedeński , rafaello, szarlotka, mus cytrynowy, orzechowiec, selekcja drobnych ciasteczek
•Owoce filetowane
•Fontanna czekoladowa
Wiejski stół (wszystkie produkty w 100% naturalne – swojskie)
•Ser żółty
•Boczek
•Ser biały
•Smalec
•Bundz
•Ogórek kiszony
•Mozarella
•Szynka wędzona
•Kabanos
•Chleby okrągły
•Kiełbasa
•Masło
Napoje gorące bez ograniczeń
•Kawa
•Herbata
Napoje zimne bez ograniczeń
•Soki owocowe
•Woda mineralna
•Napoje gazowane
Alkohol bez limitu
•Wódka - Pan Tadeusz
•Wino do wyboru (białe, czerwone, pół wytrawne, wytrawne)

z oliwą

