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 ZIMOWE PRZYJĘCIA
WERSJA II

159 zł
/osobę

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:



POWITALNY APERITIF

(Grog dyniowy na gorąco lub Hot Aperol)




ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ
CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ



DEKORACJA STOŁÓW
(zimowe serwetki, kwiaty)

ZUPA do wyboru:
 Rozgrzewający krem z buraków z imbirem i śmietaną
 Krem z kiszonego ogórka, bagietka
DANIE GŁÓWNE
Wieloporcjowo na półmiskach (po 2 szt./osobę)

 Kotlet cordon bleu z kurczaka z serem i szynką
 Rolada wieprzowa w sosie własnym
 Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
 Panierowany ser Camembert z morelami i orzechami
 Kluski śląskie
 Crispersy
 Ziemniaczki wiejskie ze szczypiorkiem
 Czerwona kapusta na ciepło ze śliwkami
 Sałatka z białej kapusty ze szczypiorkiem
 Surówka z selera z rodzynkami
DESER do wyboru:
 Orzechowa rolada bezowa z lodami waniliowymi
 Lody z gorącym musem malinowym
 Kawa z ekspresu i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

Dzieci
do lat 7
115 zł

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

 Deska wędlin i serów z żurawiną
 Roller z tortilli z marynowaną karkówką i chrzanem
 Tacos z szarpaną wieprzowiną
 Śliwki owinięte boczkiem na ciepło
 Sałatka jarzynowa
 Śledź w oliwie z przyprawami korzennymi,
grillowaną gruszką i suszonymi pomidorami
 Kosze pieczywa mieszanego
(chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)

KOLACJA do wyboru:
 Bogracz z kluseczkami, pieczywo



Ragout z wołowiny z grzybami i papryką, pieczywo

Opcja kolacji dla młodszych dzieci:
 Domowa 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



Candy bar (słodki bufet z ciastami i mini deserkami) – 29 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 półwytrawne białe i czerwone w cenie 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:

