MENU BANKIETOWE
Podstawowa oferta mieści się w kwocie 120 zł/osoba, dzieci 50% ceny.
Zawiera: zupę, danie główne, 6 przekąsek, napoje, stół kawowo-deserowy,
pieczywo.
Menu komponujemy indywidualnie, dobierając dania spośród poniższych
propozycji:

ZUPY
Rosół z kury zielono nóżki z ręcznie robionym makaronem
Flaki po warszawsku
Krem z pieczonych białych warzyw z wędzoną śliwką

DANIA GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa lekko podwędzana otulona boczkiem ze świnki
złotnickiej, kasza gryczana, warzywa na chrupko
Pierś kurczaka supreme bastowana na maśle, delikatny mus z dyni,
konfitowana sałata rzymska
Kacze udo w glazurze śliwkowej, kopytka buraczane lepione w Stanicy, mus
z czerwonej kapusty i śliwki sechlońskiej
Policzki wołowe duszone w czerwonym winie, ziemniaki opiekane,
karmelizowane buraki na bazie palonego masła
Smażony filet z dorady, kremowe pęczotto z warzywami
szczypiorkową

i espumą

Dorsz z pieca marynowany w cytrusach, zielona soczewica na wędzonej
oliwie, chips z jarmużu, marchewki baby

ZIMNE PRZEKĄSKI
Półmis mięs pieczonych i wędzonych w Stanicy, marynowanych w ziołach
i pieczonym czosnku

Śledzie w trzech smakach (piklowana czerwona cebula z otartym
majerankiem i wędzoną śliwką, oliwa z piórkami białej cebuli i tłuczonym
pieprzem, kaszubskie według przepisu babci Celiny)
Świńskie nóżki z drobno pokrojoną marchewką i groszkiem w galarecie bez
dodatku żelatyny
Kruche babeczki wypełnione musem z wędzonej ryby
Tatar z łososia z kaparami, koperkiem i nutą limonki
Terina drobiowa z kolorowymi paprykami z musem chrzanowym i pudrem
z buraka
Mini tortille z chrupkimi warzywami, grillowanym kurczakiem i liśćmi
szpinaku na delikatnym serku chrzanowym
Białe kiełbaski z wyselekcjonowanych mięs, chips chrzanowy, kremowy
mus z chrzanu
Pstrąg z górskiego potoku pod delikatną galaretą

SAŁATY
Tradycyjna domowa sałatka jarzynowa z majonezem robionym w Stanicy
Sałatka rzymska z grillowanym kurczakiem, chipsem z boczku, kruszonką
z chleba razowego i sosem cesarskim
Sałaty Stanicy (wędzone ryby, piklowane buraki, sałata friza, dip ziołowy)
Wyselekcjonowane sałaty, świeże warzywa, miodowy winegret

STÓŁ KAWOWO-DESEROWY
Kawa z ekspresu
Różnorodne herbaty
Dodatki: cukier, cytryna, mleko
Trzy rodzaje ciast/deserki smakowe
Patera owoców

DODATKOWO PŁATNE
DANIE CIEPŁE, SERWOWANE JAKO III
Zupa gulaszowa na łopatce ze świnki złotnickiej podana z chlebem
razowym, 13 zł
Bigos staropolski z suszoną śliwką okraszony czerwonym winem, 15 zł
Karkówka pieczona, kluski śląskie, buraczki zasmażane, 17 zł
Roladki schabowe z wędzoną słoniną i ogórkiem kiszonym w Stanicy,
kopytka z rozmarynem, czerwona kapusta, 18 zł
Najlepsze pierogi Stanicy serwowane z barszczem, 15 zł

ZIMNE PRZEKĄSKI
Tatar wołowy z piklowaną cebulką, ogórkiem i oliwą lubczykową,
8 zł/porcja
Łosoś wędzony z krewetką koktajlową i świeżą kolendrą, 7 zł/osoba
Rożki z szynki szwarcwaldzkiej na liściach rukoli podane z dipem
ziołowym, 7 zł
Tatar z pomidorów, świeży koper, oliwa koperkowa, mus z malin, 5 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

