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MENU NA ZIMOWE PRZYJĘCIA
URODZINOWE I NIE TYLKO

139 zł
/osobę

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

 CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ
 ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ
 POWITALNY APERITIF
(Mini Aperol Spritz lub wiśniówka na gorąco)

 DEKORACJA STOŁÓW
(zimowe serwetki, świeże kwiaty)

ZUPA
 Rozgrzewający krem z buraków z imbirem i śmietaną
lub
 Krem z kalafiora z boczkiem

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

 Kotlet cordon bleu z kurczaka z serem i szynką
 Sznycel z kurczaka zapiekany ze szpinakiem
 Rolada wołowa w sosie własnym
 Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
 Kluski śląskie
 Crispersy
 Ziemniaczki wiejskie ze szczypiorkiem
 Czerwona kapusta na ciepło na winie ze śliwkami
 Sałatka Colesław
 Bukiet warzyw z masełkiem
DESER
(jedna pozycja do wyboru)

 Rolada bezowa z solonym karmelem i orzechami
lub
 Szarlotka z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

 Kawa z ekspresu i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

Dzieci
do lat 7
89 zł

ZIMNE ZAKĄSKI
(w formie bufetu)

 Śledziki z suszonymi pomidorami
 Deska wędlin i serów
 Mix tartinek (po 2 szt./osobę): z salami i serkiem Camembert,
z khaki i ricottą i solą morską
 Śliwki owinięte boczkiem
 Sałatka jarzynowa
 Kosze pieczywa mieszanego
(chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)

KOLACJA




Przysmak leśny z kurczaka z grzybami, pieczywo

OPCJA DLA DZIECI:
 Mini pizza z serem i szynką
Mini burger z kurczakiem, sałatą, pomidorem i sosem jogurtowym

OPCJE DODATKOWE NIE WLICZONE W CENĘ:
 Tort (truskawkowy z musem mango lub czekoladowo-jagodowy
lub czekoladowy z wiśniami) – rozliczenie według wagi 65 zł/kg

 Candy bar (słodki bufet z ciastami i mini deserkami) – 19 zł/osobę
 Napoje gazowane (Coca - cola, fanta, sprite) w cenie 5 zł/szt.
 Bufet z aromatycznym grzanym winem z pomarańczą i goździkami ( 3L) – 150 zł
 Wino białe Ecker w cenie 39 zł/1L
 Wino czerwone Sachino Red w cenie 33 zł/0,75L
 Bukiety balonów tematycznych – od 150 zł

