Zestaw nr 2
Cena 179 zł/os.
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Tradycyjne powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym
Uroczysty obiad serwowany na półmiskach
Zimną płytę
IV ciepłe kolacje
Deser
Ciasta, ciasteczka, owoce
Nielimitowane napoje gorące (kawa, herbata)
Nielimitowane napoje zimne (soki owocowe, woda, napoje gazowane)
Dekorację stołów
Występ kapeli góralskiej

Obiad
Zupa (do wyboru 1)
•Rosół z ptysiowym łabędziem
•Krem z brokuł z różą z łososia i prażonymi migdałami
Dania główne podane na półmiskach
•Rolada drobiowa nadziewana fetą i szpinakiem
•Filet zapiekany z ananasem i żurawiną
•Zrazy wołowe w sosie własnym
•Schab faszerowany pieczarkami
•Dramstiki faszerowane mięsem
•Szaszłyk drobiowo- wieprzowy
Dodatki do dania głównego
•Kluski śląskie
•Ziemniaki z koperkiem
•Talarki ziemniaczane
•Sos pieczeniowy
•Sałata z kiełkami soi i śmietaną
•Modra kapusta z boczkiem i cebulą
•Surówka z kapusty pekińskiej z sosem vinaigrette
Deser (do wyboru 1)
•Torcik panna cotta z musem truskawkowym
•Lody waniliowe z gorącymi malinami i bitą śmietaną oprószone migdałami
Zimna płyta
•Sałatka francuska z pieczonym camembertem
•Sałatka tortellini
•Sery żółte i pleśniowe
•Tradycyjny pasztet z nutą żurawiny
•Karczek szpikowany oliwkami i suszonymi
pomidorami
•Rolada z boczku
•Rolada z indyka nadziewana warzywami

•Galaretka wieprzowa
•Galaretka drobiowa
•Pstrąg w galarecie
•Rolada z łososia z serkiem
•Śledź po żydowsku
•Pomidory z mozzarella
•Ryba po grecku
Pieczywo

Kolacja I
•Ślimaczki drobiowe zawijane w suszonego pomidora, śliwkę w sosie śmietankowym podane z ziemniakiem
pieczonym i bukietem warzyw
Kolacja II (przy akompaniamencie kapeli góralskiej)
•Wędzony udziec staropolski
Dodatki
•Mini gołąbki z kaszą
•Ziemniaki pieczone
•Boczek zawijany ze śliwka
•Kapusta zasmażana
•Ogórek kiszony
•Sos czosnkowy
Kolacja III
•Sałatka cezar z kurczakiem i grzankami z sosem śmietankowo - ziołowym
Kolacja IV
•Barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem z ciasta francuskiego
Słodkości
•Sernik wiedeński , rafaello, szarlotka, mus cytrynowy, orzechowiec, selekcja drobnych ciasteczek
•Owoce filetowane
Napoje gorące bez ograniczeń
•Kawa
•Herbata
Napoje zimne bez ograniczeń
•Soki owocowe
•Woda mineralna
•Napoje gazowane

