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 zielononóżki z ręcznie robionym makaronem
Krem z pieczonego kalafiora z kruszonką z chleba razowego
Pieczarkowa z kluskami kładzionymi

DANIA GŁÓWNE
Bitki wołowe duszone w sosie piernikowym/ palona kasza gryczana
z boczkiem i cebulką/ surówka z kiszonych ogórków/ musztardy
francuskiej i czerwonej cebulki
Kacze udo w glazurze śliwkowej/ kluski śląskie z dziurką/ buraki
karmelizowane na bazie palonego masła
Rolada schabowa ze słoninką i ogórkiem kiszonym/
z koperkiem/ surówka colesław z majonezem cebulowym

ziemniaki

Indyk duszony w morelach/ ziemniaki opiekane marynowane w świeżym
czosnku z wędzoną papryką i czerwoną kapustą/ jabłka i suski sechlońskiej
Pieczony pstrąg marynowany w cytrusach/ ryż smażony z chrupiącymi
warzywami/ sos cytrynowo - limonkowy na bazie wędzonej śmietany/
surówka z selera i jabłka z rodzynkami
Ryba panierowana/ ziemniaki tłuczone z koperkiem/ surówka z kiszonej
kapusty z marchewką i natką pietruszki

ZIMNE PRZEKĄSKI
Półmis mięs pieczonych i wędzonych w Stanicy, marynowanych w ziołach
i pieczonym czosnku
Śledzie w trzech smakach (w oleju z pieprzem tłuczonym, po kaszubsku,
w śmietanie)
Caprese z pomidorków koktajlowych z dressingiem bazyliowym
Roladki z indyka z wątróbką i jabłkiem z kremowym musem śmietankowomalinowym
Ciasto francuskie faszerowane musem łososiowym z kaparami i oliwkami
z twarożkiem i miętą
Faszerowane papryczki z serem cheddar podane na liściach sałaty dębowej
i cząstkami mango
Selekcja serów (kozi, pleśniowy, dojrzewający itp.) podana z winogronem
i krakersami
Krewetki tygrysie marynowane w świeżym czosnku i papryczce chilli
podane na liściach endywii z grillowanego ananasa i dressingiem
cytrusowym
Pasztet z pieczonej kaczki z sosem cumberland i groszkiem wąsatym
Carpaccio z kompresowaną gruszką w cydrze z orzeźwiającą salsą
melonowo –miętową

SAŁATKI
Sałatka wiejska z tuńczykiem, kukurydzą i świeżym ogórkiem, oliwkami
i jajkiem
Sałatka z wolno pieczonym rostbefem, pomidorkami cherry, piklowaną
papryką, prażoną cebulą
Sałaty, oliwki, feta, pomidory, ogórek, czerwona cebula
Sałatka z rzodkiewki, pomidorem, ogórkiem ze śmietaną i grubo ziarnistym
pieprzem

STÓŁ KAWOWO-DESEROWY
Kawa z ekspresu
Różnorodne herbaty
Dodatki: cukier, cytryna, mleko
Trzy rodzaje ciast/deserków: wz-tka, sernik, ciasto ucierane z owocami,
deserki tiramisu lub pana cotta w słoiczkach
Patera owoców

DODATKOWO PŁATNE
DANIE CIEPŁE, SERWOWANE JAKO III
Zupa gulaszowa na łopatce ze świnki złotnickiej podana z chlebem
razowym, 13 zł
Barszcz czerwony serwowany z krokietami (z mięsem, kapustą, duszone
pieczarki), 15 zł
Karkówka wolno pieczona, puree z ziemniaka, surówka z białej kapusty,
32 zł
Klopsiki z indyka w sosie koperkowym z jaśminowym ryżem, surówka
z pomidora malinowego ze śmietaną i czerwoną cebulą, 28 zł

ZIMNE PRZEKĄSKI
Tatar wołowy z piklowaną cebulką, ogórkiem i oliwą lubczykową,
8 zł
Szynka parmeńska z musem chrzanowym, 8 zł
Półgęsek na sałacie z piklowanymi rzodkiewkami, 7 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

