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PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIE URODZINOWE LUB
IMIENIONOWE W FORMIE KOKTAJLOWEJ NA STOJĄCO
Bufet przekąsek zimnych:
Rulon z szynki parmeńskiej z pomidorami suszonymi i parmezanem
Mini crepes z suszonymi pomidorami, rukolą i mascarpone
Mini crepes z szynką i serkiem mascarpone
Roladka z grillowanego bakłażana z kozim serem
Roladka łososia wędzonego z rukolą
Pomidorek cherry z mozzarellą, awokado i świeżą bazylią
Kubeczki ogórków z warzywami
Półmisek tartinek EUROPEJSKI (30 szt.)
Półmisek tartinek STANDARD (30 szt.)
Sałatki:
Włoska sałatka z makaronu z Pesto
Sałatka z kurczakiem grillowanym i grejpfrutem
Sałatka z szynki parmeńskiej z roszponką, parmezanem i sezamem
Danie główne
Zupa meksykańska z kolorową papryką i chili
Bułeczka koktajlowa
Deser
Półmisek galanteria cukiernicza MIX ( 40 szt)
Owoce filetowane
Krem brule
Tiramisu

PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIE URODZINOWE LUB
IMIENIONOWE ZASIADANE
Bufet przekąsek zimnych:
Półmisek antipasti: bakłażan z grilla z mozzarellą i pomidorem w sosie Pesto, wędliny włoskie, łosoś w
cytrynie zawijany w szparagach Pomidorki z guacamole, mortadela, salami picante, parmezan, cebulki
marynowane, pieczone papryczki z serem owczym, suszone pomidory
Półmisek mięs pieczonych i pasztetów: schab z morelą, karkówka w czosnku i oregano, galantyna z
kurczaka z pistacjami, rolada z boczku
Tatar wołowy z cebulką, marynowanymi grzybkami i ogórkiem
Galantyna z kaczki z żurawinami
Śledź w trzech smakach: w śmietanie z jabłkiem, w sosie musztardowo miodowym, w marynacie
orientalnej
Płatki marynowanego łososia na rukoli z balsamico
Mix jaj garnirowanych
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Sałatki:
Mix sałat z grillowanymi gęsimi wątróbkami, awokado, bekonem i winegretem malinowym
Sałatka z grillowanym kurczakiem, sałatą rzymską, parmezanem i grzankami
Danie główne
Pieczone piersi z kaczki z sosem pomarańczowym
Ziemniaki pieczone z rozmarynem
Czerwona kapusta na winie z rodzynkami
Deser
Tort
Owoce filetowane
Mix ciast: szarlotka, sernik, brownie

