Oferta organizacji bankietu

Najlepszą formą podkreślenia szczególnych okazji jest elegancki bankiet, którego klimat
tworzy wykwintna kuchnia oraz uroczysta oprawa artystyczna i wystrój wnętrza.
Aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających gości proponujemy Państwu
specjalnie skomponowane menu w formie bufetu zimnego i słodkiego
oraz daniami serwowanymi do stolików.

Propozycja menu
Cena
- od 125 zł netto/osoba

Pieczywo, masło
Przystawka

Ceviche z dorsza, cytrusy, kiełki słonecznika, dressing limonowy

Zupa

Krem ze szparagów, marynowany szparag

Danie główne

Kacza pierś, pomarańcze, gnocchi

Deser

Parfait pistacjowe, fettuccine miętowe, praliny

Propozycja menu
Cena
- od 125 zł netto/osoba

Bufet przekąsek zimnych
Ryby – 70 g/os

Roladka z sandacza ze szpinakiem
Śledzik z kaparami i papryczkami chilli
Śledzik po kaszubsku
Łosoś na sałacie chrzanowej
Wędzony węgorz
Omlety ziołowe z musem z wędzonej ryby

Dania mięsne – 150 g/os

Pasztet staropolski z żurawiną
Terrina drobiowa z warzywami
Mięsne kuleczki w sosie chilli z kolendrą
Wędzone mięsa (kabanosy, jałowcowa, myśliwska, pasztet wędzony)
Rolada z indyka w galaretce z czerwonego wina
Carpaccio z półgęska wędzonego
Pieczona kaczka z borowikami
Marynowane białe szparagi w szynce

Sałatki – 80 g/os

Sałatka ziemniaczana z boczkiem i czerwoną cebulą
Sałatka z grillowanym kurczakiem curry
Sałata z warzywami i serem feta, winegret
Sałatka Nicejska (tuńczyk, sałata lodowa, jajko, fasolka)
Sałatka tortellini (por, kukurydza, szynka)
Własne marynaty; cukinia, pomidorki cherry, szalotka, papryka, ogórek
Dip czosnkowy
Pieczywo, masła smakowe

Propozycja menu
Cena
- od 125 zł netto/osoba

Bufet słodki – 150 g/os

Sernik kokosowy
Ciasto czekoladowe
Ciasto owocowe
Pleśniak
Ciasto gruszkowe
Karpatka
Ciasto malinowe
Ciasto wiśniowe
Napoleonka
Sos waniliowy, czekoladowy, truskawkowy - 50 ml/os
Owoce filetowane - 100 g/os
(ananas, pomarańcza, arbuz, melon, truskawka, winogrona, kiwi, morele)

Napoje bezalkoholowe

Kawa świeżo parzona (ekspresy do kawy, ziarna kawy, barista)
Herbata czarna oraz owocowa
Dodatki- mleko, cukier biały oraz brązowy, słodzik, cytryna
Woda mineralna gazowana i niegazowana z cytryną oraz miętą
Soki naturalne - pomarańcza, jabłko, grapefruit

Przykłady

DEKORACJE

Pokrowce na krzesła – białe – 7,50 zł netto/szt, dla Państwa – w cenie menu
Obrusy – białe – w cenie menu
Dekoracje świeżymi kwiatami – podstawowa dekoracja w cenie menu
Stoły – okrągłe (liczba osób przy stole do uzgodnienia) – w cenie menu

Przykłady

Zapraszamy!
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