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

PRZYJĘCIA URODZINOWE
Z RAUTEM

199 zł
/osobę
Dzieci

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:



POWITALNY APERITIF

Hugo, wino musujące wytrawne, syrop z bzu,
świeża mięta, limonka, kropla delice



CIEPŁE NAPOJE (KAWA Z EKSPRESU, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ



ZIMNE NAPOJE (LEMONIADA I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ



DEKORACJA STOŁÓW

(letnie serwetki, świeże kwiaty)

ZUPA
 Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi
lub
 Krem z białych warzyw, bagietka

DANIE GŁÓWNE




Wieloporcjowo na półmiskach (po 2 szt./osobę)

Roladka ze schabu z pieczonymi batatami i boczkiem
Pieczone udko z kurczaka faszerowane pieczarkami

Rolada wieprzowa, sos własny
Pierś z kaczki sous – vide w pomarańczach z cykorią





Kluski śląskie
Pieczone talarki ziemniaczane


Sałatka z białej kapusty z ogórkiem
 Surówka z marchewki z mandarynką
 Sałatka z czerwonej kapusty
DESER
(jedna pozycja do wyboru)

 Sernik z białą czekoladą
lub
 Deser owocowo – lodowy

 Owoce na paterach w bufecie: winogrona jasne i ciemne,
ananas, owoce sezonowe



Kawa z ekspresu i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

do lat 7
145 zł

ZIMNE ZAKĄSKI
(w formie bufetu)



Śledzie w śmietanie

Półmiski wędlin tradycyjnych ( szynka, polędwica sopocka, salami) i serów

Melon z szynką parmeńską

Mini bajgle z grillowanym kurczakiem

Rogaliki z ciasta francuskiego z zielonymi szparagami, dip jogurtowy

Rillettess mięsne smarowidło

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem i boczkiem

Sałatka z arbuzem, roszponką i dressingiem miodowym

Kosze pieczywa mieszanego
(chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)

Masełko

RAUT WIECZORNY NA BUFECIE

Golonka z kością




Pierś z kurczaka faszerowana fetą i suszonymi pomidorami, owinięta boczkiem

Kotleciki z kurczaka

Pikantne żeberka z grilla




Kapusta zasmażana
Ziemniaczki wiejskie

OPCJE DODATKOWE NIE WLICZONE W CENĘ:


Tort (truskawkowy z musem mango lub orzechowo – śmietanowy z białą czekoladą) –
rozliczenie według wagi 65 zł/kg





Candy bar (słodki bufet z ciastami i mini deserkami) – 25 zł/osobę
Napoje gazowane (Coca - cola, fanta, sprite) w cenie 6 zł/szt.

Bufet alkoholowy w stylizowanych słojach ( John Collins, White Sangria ) 6L – 300 zł





Wino białe Ecker w cenie 39 zł/1L

Wino czerwone Sachino Red w cenie 39 zł/0,75L

Wódka Sanislav (Polska wódka premium) w cenie 52 zł/0,5L



Dekoracja balonowa – 600 zł

W związku ze zmieniającą się inflacją, restauracja zastrzega, że cena może ulec zmianie.

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

