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PROPOZYCJE MENU NA SPOTKANIE WIELKANOCNE
Wszystkie nasze propozycje zawierają produkty zwierzęce. Na Państwa życzenie możemy przygotować wersję
wegetariańską lub wegańską poszczególnych zestawów.

PROPOZYCJA I
Przekąski zimne i sałatki:
 półmisek przekąsek wielkanocnych w papilotkach:
 jajko z wędzonym łososiem 5 szt.
 jajko garnirowane szynką parmeńską 5 szt.
 vol au vent z grzybami i serami 5 szt.
 mini ptyś z pastą jajeczno-tuńczykową 5 szt.
 mini babeczka z musem z czarnego kawioru 5 szt.
 rulon z szynki pieczonej z zielonymi szparagami 5 szt.
 sałatka brokułowa z jajkami
 sałatka jarzynowa
 bułeczki koktajlowe
Deser:
 mazurek
 baba wielkanocna

PROPOZYCJA II
Przekąski zimne i sałatki:
 jajko garnirowane pastą pieczarkową
 jajko z wędzonym łososiem
 rulony śledziowe z dymką i sosem miodowo-musztardowym
 śledź w trzech smakach
 vol au vent z grzybami
 mini babeczka z musem z czarnego kawioru
 sałatka jarzynowa tradycyjna
 sałatka brokułowa z jajkami
 bułeczki koktajlowe
Deser:
 mazurek
 baba wielkanocna

PROPOZYCJA III
Przekąski zimne i sałatki:
 rulon z szynki pieczonej z zielonymi szparagami
 jajko garnirowane pastą z wędzoną szynką
 jajko garnirowane pastą pieczarkową
 rulony śledziowe z dymką i sosem miodowo-musztardowym
 rostbef na różowo z sosem miodowym i marynowanymi grzybami
 świąteczny pasztet domowy
 półmisek mięs pieczonych
 śledź w śmietanie
 sałatka jarzynowa
 mix sałat z szynką pieczoną i sosem majonezowym
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 sałatka brokułowa z jajkiem
 bułeczki koktajlowe
Dania gorące:
 żur wielkanocny z tartym chrzanem i jajkiem
 indyk pieczony faszerowany morelami
 szynka pieczona w sosie borowikowym
 pieczona biała kiełbasa z sosem cumberland
Deser:
 makowiec
 mazurek kajmakowy
 sernik wiedeński z bakaliami

PROPOZYCJA IV
Przekąski zimne i sałatki:
 jajko garnirowane z pastą z tuńczyka
 jajko garnirowane pastą pieczarkową
 śledź w trzech smakach
 mini babeczka z wędzonym łososiem i serkiem mascarpone
 pasztet jajeczny
 sałatka jarzynowa tradycyjna
 sałatka jajeczna
 bułeczki koktajlowe
Dania gorące:
 zupa krem brokułowy
 bliny gryczane z łososiem i czarnym kawiorem
Deser:
 mazurek kajmakowy
 sernik wiedeński z bakaliami

PROPOZYCJA EXCLUSIVE
Przekąski zimne i sałatki:
 jajko faszerowane musem rybnym
 jajko garnirowane szynką parmeńską
 rulon z szynki pieczonej z sosem tatarskim
 jajko w oprawie wiosennej z rzodkiewką i szczypiorkiem
 roladka szpinakowa z łososiem
 rostbef na różowo z sosem miodowym i marynowanymi grzybami
 pasztet domowy
 półmisek mięs pieczonych
 sałatka brokułowa z jajkami
 sałatka z tuńczykiem
 mix sałat z pieczoną szynką i sosem majonezowym
 bułeczki koktajlowe
Dania gorące:
 żur wielkanocny z jajkiem i kiełbasą
 pieczone piersi z kaczki z jabłkami po polsku
 pieczony indyk z morelą
 pieczona biała kiełbasa z konfiturą z czerwonej cebuli i pomarańczy
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Deser:





mazurek kajmakowy
makowiec
mazurek czekoladowy
sernik z bakaliami

