
NAPOJE

Kawa, herbata, woda w dzbankach z cytryną - bez ograniczeń
Napoje gazowane/soki 0,4l na osobę

 

ZUPA 

Rosół domowy z lubczykiem

DANIE GŁÓWNE 

Kotlet de volaille
Sola w sosie koperkowym
Roladki z polędwiczki wieprzowej z mozzarellą
Kaszubski specjał - frykasy
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Frytki, ryż
Bukiet blanszowanych warzyw
Zestaw surówek
 

 KOLACJA

Risotto z borowikami i parmezanem
ZIMNE PRZEKĄSKI

Schab pieczony ze śliwką kalifornijską oraz morelą
Roladka z indyka faszerowana bakaliami z dressingiem pomarańczowym
Sałatka grecka
Hawajska sałatka w koszach z melona
Masło, pieczywo

 

100 PLN/os.

OKOLICZNOŚCIOWEMENU

Organizacja Przyjęć Okolicznościowych
Piotr Myślisz: tel. +48 531 739 897



NAPOJE

Kawa, herbata, woda w dzbankach z cytryną - bez ograniczeń
Napoje gazowane/soki 0,4l na osobę

 

ZUPA 

Krem z grzybów leśnych z wiejską śmietaną

DANIE GŁÓWNE 

Pierś z kurczaka faszerowana serem i grzybami
Zraz wieprzowy z kapustą i grzybami
Kotlet de volaille
Dorsz w otulinie szynki parmeńskiej
Kaszubski specjał- frykasy
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Frytki, ryż
Bukiet blanszowanych warzyw
Zestaw surówek

 

KOLACJA

Kurczak w potrawce z aksamitnym sosem
ZIMNE PRZEKĄSKI

Faszerowane roladki z szynki prosciutto pod aksamitną glazurą
Swojskie specjały (pasztet swojski, mięsa pieczyste,
 mięsa faszerowane, kabanosy)
Sałatka caprese z pesto bazyliowym
Jajka faszerowane serkiem mascarpone z wędzonym łososiem i koperkiem
Tymbaliki z polędwiczki kurczęcia w asyście kremu balsamicznego
Masło, pieczywo

130 PLN/os.

OKOLICZNOŚCIOWEMENU

 DESER

Lody z bakaliami i bitą śmietaną

Organizacja Przyjęć Okolicznościowych
Piotr Myślisz: tel. +48 531 739 897



NAPOJE

Kawa, herbata, woda w dzbankach z cytryną - bez ograniczeń
Napoje gazowane/soki 0,4l na osobę

 

ZUPA 

Krem z białych warzyw z oliwą truflową

DANIE GŁÓWNE 
Roladki z polędwiczki wieprzowej z kurkami, 
maronem z sosem demiglace
Kotlet de volaille
Zraz wieprzowy z kapustą i grzybami
Filet z łososia z pesto bazyliowo-czosnkowym
Kaszubski specjał - frykasy
Roladka z udka kurczaka z suszonymi pomidorami
i pistacjami
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Frytki, ryż
Bukiet blanszowanych warzyw
Zestaw surówek

KOLACJA

Filet z sandacza w cieście francuskim z sałatką z cukinii
i marchewki na cytrynowym kuskusie

ZIMNE PRZEKĄSKI
Schab pieczony ze śliwką kalifornijską i morelą
Roladka z indyka faszerowana bakaliami z dressingiem pomarańczowym
Deska serów z owocami
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem i krewetkami
Sałatka z awokado, żółtych pomidorków, serem pleśniowym 
i jogurtem bałkańskim
Masło, pieczywo

150 PLN/os.

OKOLICZNOŚCIOWEMENU

 DESER

Ciasto (3 rodzaje)

Organizacja Przyjęć Okolicznościowych
Piotr Myślisz: tel. +48 531 739 897


