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PROPOZYCJA I
85zł/os
Przystawka serwowana

Roladka szpinakowa z łososiem wędzonym podana z sałatą, crostini z sosem tatarskim
lub
Schab wieprzowy sous vide podane z sałatką ze świeżego szpinaku, pomidorkami koktajlowymi,
mini mozzarellą z sosem balsamicznym i musem z mango z chili i kolendrą

Zupa serwowana
Aromatyczny rosół z makaronem
lub
Consome pomidorowe z kurkami i warzywami

Danie główne serwowane
Stek z polędwiczki wieprzowej z pesto bazyliowym, grillowanym pomidorem zapieczony serem
wędzonym podany z ziemniakami po parysku (smażonymi z czosnkiem i rozmarynem) i brokułami z
palonymi migdałami
lub
Filet z piersi kurczaka z rukolą i suszonymi pomidorami w sosie pieprzowym podany z puree
selerowo-ziemniaczanym i fasolą szparagową owiniętą boczkiem wędzonym

Deser serwowany
Lody waniliowo - czekoladowe podane z ciepłym sosem malinowym
lub
Sernik na ciepło serwowany z sorbetem wiśniowym
Szef Kuchni proponuje dodatkowo bufet domowych ciast (200 g na osobę w cenie 20zł/os)

Propozycja II
125 zł /os
Zupa serwowana
Aromatyczny rosół drobiowo wołowy z makaronem

Danie główne serwowane
Sakiewka wieprzowa z warzywami podana na puree ziemniaczanym oraz warzywach
gotowanych
Bukiet surówek sezonowych serwowany w półmiskach

Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Schab po łódzku
(schab pieczony plastrowany z musem chrzanowo pieczarkowym pod delikatnym auszpikiem)
Kurczak faszerowany
Ruloniki szpinakowe z wędzonym łososiem
Sałatka z tofu i świeżymi warzywami skropione sosem balsamicznym
Sałatka z kurczaka wędzonego

Bufet słodki
Ciasta (150 g/os)
Panna cotta z sosem owocowym

Propozycja III
140zł / os
Zupa serwowana
Krem grzybowy z grzankami ziołowymi i oliwą pietruszkową

Danie główne serwowane w półmiskach (2 porcje na osobę)
Roladka z polędwiczki wieprzowej ze szpinakiem gotowana na parze podana w sosie serowym
Delicja z indyka z brzoskwinią podana w sosie żurawinowo - jabłkowym z winem i
majerankiem
Filet z udźca kurczaka z suszonymi pomidorami, groszkiem, pieczarkami i serem feta
zapieczony w cieście francuskim

Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Kluseczki półfrancuskie
Warzywa gotowane na parze
Bukiet surówek sezonowych

II Danie główne serwowane
Kokosowe curry z kurczakiem, warzywami i ryżem

Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Rolada z polędwiczki wieprzowej z morelami i śliwkami
Kurczak faszerowany
Roladka królewska z miruny z rodzynkami i migdałami
Roladki serowe z warzywami
Sałatka makaronowa z salami i grillowanymi warzywami
Sałatka brokułów z mango i sosem jogurtowo-miodowym

Bufet słodki
Selekcja ciast domowych (200g/os)

Propozycja IV
140zł / os
Zupa serwowana
Bulion wołowo drobiowy z warzywami i kluseczkami szpinakowymi

Danie główne serwowane w półmiskach (2 porcje na osobę)
Filet z piersi kurczaka ze szpinakiem w sosie pieprzowym
Koperta ze schabu z serem wędzonym i boczkiem
Roladka z indyka z serem camembert i gruszką w sosie tymiankowo-winnym

Dodatki
Ziemniaki w ziołach
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Kapusta z pomidorami lub koperkiem
Bukiet surówek sezonowych

II Danie główne serwowane
Barszcz czerwony z pasztecikami

Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Rolada drobiowa z imbirem, szpinakiem i suszonymi pomidorami
Kaczka z wątróbką na ostro
Łosoś w kapuście pekińskiej z paluszkami krabowymi
Tortilla z kurczakiem, kremowym serkiem i warzywami
Sałatka z makaronem farfalle, szpinakiem, łososiem i sosem balsamicznym
Sałatka z kalafiora, brokułów, pomidora, papryki ,sera fety i sosu czosnkowego

Bufet słodki
Selekcja ciast domowych ( 200 g/os)

Propozycja V
190zł/os
Zupa serwowana
Consomme grzybowe z crostini

Danie główne serwowane w półmiskach (2 porcje na osobę)
Udko z kaczki confit
Sakiewka wieprzowa z warzywami
Zrazy w sosie własnym

Dodatki
Szafranowe kaszotto z kaszy pęczak z warzywami
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Buraczki zasmażane
Bukiet surówek sezonowych

II Danie główne serwowane
Kurczak z warzywami w sosie słodko-kwaśnym

Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Kaczka po tyrolsku z miodem, orzechami i bakaliami
Indyk z serem wędzonym i brokułami
Szynka wieprzowa z goździkami
Pstrąg faszerowany z pieczarkami lub szpinakiem
Pate z białej ryby z cytryną i kaparami
Maki z warzywami i łososiem wędzonym
Sałatka z tofu i świeżymi warzywami skropiona sosem balsamicznym
Sałatka z kurczakiem grillowanym i sosem winegret

Bufet słodki
Selekcja ciast domowych (200 g/os)
Owoce filetowane
Melon marynowany rumem
Mus czekoladowy z sosem wiśniowym

Propozycja VI
195zł/os
Zupa serwowana (jedna do wyboru):
Aromatyczny rosół wołowo drobiowy z makaronem i pulpecikami wołowymi
Consomme pomidorowe z kurkami i warzywami
Krem grzybowy z grzankami ziołowymi

Danie główne serwowane na półmiskach (trzy do wyboru)
Koperta ze schabu z serem wędzonym i boczkiem
Polędwiczka wieprzowa na sosie grzybowo-śmietanowym
Kotlet de volaille z masłem koperkowo-czosnkowym
Okoń nilowy na sosie cytrusowym

Dodatki:
Ziemniaki z koperkiem
Chicche ziemniaczane
Kapusta z pomidorami
Dwa rodzaje surówek

Deser (jeden do wyboru)
Rote gruetze z lodami jogurtowymi
Panna cotta z sosem owocowym
Jabłecznik z lodami waniliowymi
Pavlova

Zimne zakąski:
Schab po łódzku (plastry schabu z farszem jajeczno-chrzanowym skropione delikatnym auszpikiem)
Kaczka po tyrolsku
Rolada z kurczaka z warzywami
Pstrąg faszerowany ze szpinakiem
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem czosnkowym
Sałatka z farfalami, szpinakiem, rukolą, warzywami, gruszką i serem pleśniowym skropiona sosem
miodowo-musztardowym
pieczywo, masło

Bufet słodki:
Selekcja ciast domowych (200 g/os)
Owoce filetowane i całe
Dwa rodzaje mini deserów

Drugie danie główne serwowane (jeden do wyboru):
Kurczak w kokosowym curry warzywnym
Wołowina po burgundzku
Strogonof
Bałkańska zupa gulaszowa z pulpecikami mięsnymi i serem

