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

NAROZENINOVÉ OSLAVY
S BANKETEM

199 zł
/osoba
Dětí

CENA MENU OBSAHUJE:

do 7 let



145 zł

APERITIF NA UVÍTANOU

Hugo, suché šumivé víno, bezinkový sirup,
čerstvá máta, limetka, minerální voda Kropla delice




TEPLÉ NÁPOJE (KÁVA Z KÁVOVARU, ČAJ) BEZ OMEZENÍ
STUDENÉ NÁPOJE (LIMONÁDA A VODA) – BEZ OMEZENÍ



DEKORACE STOLŮ

(letní ubrousky, čerstvé řezané květiny)

POLÉVKA
 Vývar s nudlemi a kuřecími knedlíčky
nebo
 Krém z bílé zeleniny, bageta

HLAVNÍ JÍDLO




Více porcí na mísách (2 ks/osoba)

Závitek z vepřové pečeně s pečenými batáty a slaninou

Pečené kuřecí stehýnko plněné žampiony

Vepřová roláda ve vlastní šťávě
Kachní prsíčka sous – vide v pomerančích s čekankou





Slezské knedlíčky
Pečené bramborové lupínky


Salát z bílého zelí s okurkou
 Mrkvový salát s mandarinkou
 Salát z červeného zelí
DEZERT
(jedna položka na výběr)

 Tvarohový koláč s bílou čokoládou
nebo
 Ovocný zmrzlinový dezert

 Ovoce na mísách v bufetu: světlé a tmavé hrozny, ananas, sezónní ovoce


Káva z kávovaru a čaj v bufetové podobě – bez omezení

STUDENÉ PŘEDKRMY
(v bufetové podobě)





Sledě se smetanovou omáčkou
Mísy s tradičními uzeninami (šunka, uzená sopocká panenka, salám) a sýry

Meloun s parmskou šunkou

Mini bagel s grilovaným kuřetem

Rohlíčky z listového těsta se zeleným chřestem, jogurtový dip

Rillettess masová pomazánka

Salát Cezar s grilovaným kuřetem a slaninou

Salát s melounem, polníčkem a medovým dresinkem

Košíky se smíšeným pečivem
(smíšený chléb, koktejlové housky)

Máslo




VEČERNÍ RAUT V BUFETU

Pečené ovarové koleno s kostí

Kuřecí prsíčka plněná sýrem feta a sušenými rajčaty, obalená ve slanině

Kuřecí nugetky

Pikantní grilovaná žebírka





Smažené zelí
Venkovské brambory

DALŠÍ MOŽNOSTI NEZAHRNUTÉ V CENĚ:



Dort (jahodový s mangovou pěnou nebo ořechově – smetanový s bílou čokoládou) vyúčtování podle hmotnosti 65 zł/kg
Candy bar (bufet sladkého občerstvení s moučníky a mini dezerty) – 25 zł/osoba




Sycené nápoje (Coca - cola, fanta, sprite) za cenu 6 zł/kus

Alkoholový bufet ve stylizovaných zavařovacích sklenicích (John Collins, White Sangria) 6L – 300 zł





Bílé víno Ecker za cenu 39 zł/1L

Červené víno Sachino Red za cenu 39 zł/0,75L

Vodka Sanislav (Polská vodka premium) za cenu 52 zł/0,5L



Balónková dekorace – 600 zł

Vzhledem k měnící se inflaci si restaurace vyhrazuje, že se cena může měnit.

Datum rezervace, hodina:
Jméno a příjmení:
Počet hostů:
Místo rezervace:
Výzdoba, barvy, květiny:
Kontaktní číslo, e-mailová adresa:
Dodatečné volby (alkoholy,
doplňky):
Záloha:

