Wieczór Andrzejkowy
30.11.2018
Godz. 20:00 – 03:00

Aperitif
Kieliszek wina musującego

MENU
Przystawka
Podwędzany łosoś „gravlax” / jabłko / ogórek / koper / bagietka

Zupa
Krem z pieczonej papryki / wędzony twaróg / pietruszka / lotos

Danie główne
Polenta / pierś kukurydziana / jarmuż / soliród / shimeji / pomidor

Deser
Tarta / jabłko / wanilia

Bufet z zimnymi przekąskami
Domowe mięsa pieczone:
(schab nadziewany, karkówka w ziołach, rolada z boczku, rolada drobiowa z serem)
Regionalne wędliny wędzone:
(szynka, kiełbasy, kabanosy, salceson itp.)
Pasztet z dziczyzny z żurawiną
Tradycyjne tymbaliki wieprzowe
Selekcja serów zagrodowych twardych i dojrzewających z bakaliami, żurawiną i miodem
Śledzie w trzech odsłonach:
(w salsie pomidorowej, w śmietanie, w oleju z cebulką)
Dorsz w zalewie octowej
Łosoś wędzony na zimno podany na rukoli z dressingiem
Klasyczna sałatka grecka
Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem, bekonem, grzankami w sosie anchois
Caprese z zielonym pesto
Pikle (grzyby, ogórki, dynia)
Sosy w trzech smakach (ziołowe, czosnkowe, koktajlowe)
Masło tradycyjne i smakowe
Świeżo wypiekane pieczywo

Bufet z deserami
Kolorowe muffiny
Sernik tradycyjny
Panna cotta
Crème brulle
Owoce
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Dania gorące serwowane w trakcie wieczoru w formie bufetu
Węgierska zupa gulaszowa / bułeczki koktajlowe
Pieczone udo z kurczaka / warzywa grillowane
Okoń z pieca / salsa pomidorowa
Ziemniaki „patatki” pieczone w ziołach i soli morskiej

Napoje bez limitu w trakcie trwania imprezy
Soki owocowe
Woda mineralna z cytryną
Kawa z ekspresu
Herbata w różnych smakach

Koszt menu wraz z napojami wynosi 190 zł brutto / os.
Każda para otrzymuje butelkę alkoholu (wódka 0,7l lub wino 0,75l) w cenie

Alkohole w promocyjnej cenie obowiązujące w trakcie wieczoru
Wino „Croatica” białe, czerwone – 50 zł but 0,75l
Wódka Finlandia – 70 zł but 0,5l
Wódka „Wyborowa” – 55 zł but 0,5l
Wódka „Luksusowa” – 50 zł but 0,5l
Whisky „Chivas Regal 12-YO” – 200 zł but 0,7l
Whisky „Jack Daniel’s” – 160 zł but 0,7l
Whisky „Ballantine’s Finest” – 130 zł but 0,7l
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