ul. Hażlaska 135
43-400 Cieszyn
www.korbasowydwor.pl

Beata Kuk, tel.: +48 517 243 118
Marzena Szmyła, tel.: +48 537 738 280
kontakt@korbasowydwor.pl

MENU NA JESIENNE PRZYJĘCIA
WERSJA II

155 zł

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

/osobę





POWITALNY APERITIF

ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ

Dzieci

CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) - BEZ OGRANICZEŃ

do lat 7



DEKORACJA STOŁÓW

(jesienne serwetki, świeże kwiaty)

ZUPA


Krem z kiszonych ogórków, grzanka
lub
 Lekko pikantny krem z dyni z pestkami z dyni

DANIE GŁÓWNE
Wieloporcjowo na półmiskach (po 2szt./osobę)

 Panierowana roladka z kurczaka z papryką i groszkiem
 Kotlet schabowy
 Schab duszony w sosie z podgrzybków
 Pieczone udko z kaczki z jabłkami
 Ziemniaczki wiejskie ze szczypiorkiem
 Kluski śląskie
 Crispersy
 Czerwona kapusta na ciepło z wiśniami
 Sałatka Colesław
 Surówka z marchewki z mandarynką
DESER
 Rolada bezowa z solonym karmelem
lub
 Sernik z białą czekoladą i lodami waniliowymi

 Kawa z ekspresu i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

99 zł

ZIMNE ZAKĄSKI W BUFECIE
Istnieje możliwość przygotowania zimnych zakąsek w stoły – dopłata 8zł/ osobę



Półmiski mięs wykwintnych (indyk pieczony z suszonymi pomidorami,
pieczony schab z morelą, pasztet ze śliwką)
i serów z żurawiną (żółte, twarde, pleśniowe, oscypek)




Roller z tortilli z salami i suszonymi pomidorami

Roladki z cukinii z suszonymi pomidorami i kurczakiem




Rogaliki z ciasta francuskiego z pieczoną dynią, dip jogurtowy




Śledzie w śmietanie

Rillettes mięsne smarowidło

Sałatka szpinakowa z gruszkami, serem gorgonzola, orzechami i sosem vinaigrette




Sałatka z marynowanego selera z ziemniakami i ananasem

Kosze pieczywa mieszanego (chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)



Masełko

KOLACJA NIE WLICZONA W CENĘ:


Ragout z wołowiny z grzybami i papryką, pieczywo – 20 zł/porcję



Barszcz czysty, krokiet z mięsem – 15 zł/porcję

OPCJE DODATKOWE NIE WLICZONE W CENĘ:


Tort (czekoladowo-orzechowy lub czekoladowy z wiśniami) – rozliczenie według wagi



Candy bar (słodki bufet z ciastami i mini deserkami) – 25 zł/osobę





Patery ciast lub kołaczy (po 2 szt./osobę) – 7 zł/osobę

Napoje gazowane (Coca - cola, fanta, sprite) w cenie 6 zł/szt.

Bufet z aromatycznym grzanym winem z pomarańczą i goździkami (3L) – 190 zł



Wino domu półwytrawne białe i czerwone – 39 zł/0,75l



Bukiety balonów tematycznych – od 150 zł

Data rezerwacji, godzina:
Imię i nazwisko
Liczba Gości:
Miejsce rezerwacji:
Dekoracje, kolorystyka, kwiaty:
Nr kontaktowy, adres e-mail:
Opcje dodatkowe (alkohole, dodatki)
Zadatek:

