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                                            Pakiet pierwszy 

W tym pakiecie zapewniamy Państwu 

*5 gorących posiłków 

*9-10 przekąsek 

*2-3 sałatki 

Przekąski jak i sałatki  serwujemy w stole szwedzkim 

*Bufet deserowy  6-8 rodzajów  ciast 

*W bufecie deserowym sezonowe owoce filetowane 

*Napoje gazowane typu Pepsi, soki wielosmakowe, woda z owocami i mięta nie 

limitowa 

*Kawa i herbaty wielosmakowe nie limitowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek przyjęcia 

Danie serwowane 

*Tradycyjny rosół drobiowy z domowym makaronem 

*Pierś z grilla w towarzystwie  sosu  śmietanowego wyserwowana  z warzywami 

grillowanymi i ziemniaczkami puree 

 

Przed północą 

Danie serwowane 

*Karczek pieczony podany z sosem borowikowym z kaszą gryczaną w towarzystwie 

jarzynki  z buraczków czerwonych 
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Po północy 

Danie w bufecie 

*Ragout z kurczaka 

Nad ranem 

W bufecie 

*Tradycyjny barszczyk czerwony z pasztecikiem z ciasta francuskiego 

 

Przystawki w bufecie szwedzkim 

*Śledź w oleju 

*Półmiski mięs pieczystych w towarzystwie aromatycznej ćwikły 

*Pikle 

*Jajka na pomidorach z majonezem 

*Indyk w maladze 

*Nugettsy z dipami 

*Tortille warzywne 

*Pasztet staropolski 

*Łosoś wędzony z cytrynką 

*Masełka wielosmakowe 

*Wybór pieczywa 

 

 

Sałatki w bufecie szwedzkim 

*Tradycyjna sałatka jarzynowa 

*Capresse 

*Sałatka grecka z sosem vinegrette 

 

Pakiet  pierwszy nie podlega zmianom 
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Pakiet drugi 

 

Dania serwowane 

Na początek przyjęcia 

 

*Tradycyjny rosół drobiowy z domowym makaronem /Krem  z pomidorów z prażonymi 

pestkami słonecznika ze świeżą bazylią 

*Wieprzowa polędwiczka zawijana w boczku z wyserwowana na sosie z gryki, podawana 

z mix sałat z sosem vinegrett i sezonowym puree 

 

Przed północą 

*Pierś kurczaka faszerowana szpinakiem, suszonymi pomidorami z nutką imbiru 

wyserwowana z sosem śmietanowo chily podana ze szpeclami i warzywami na parze. 

 

Po północy 

 

*Gulasz wieprzowy 

 

Nad ranem 

 

*Żurek  z białą kiełbasą /Barszczyk czerwony 

 

W tej ofercie proponujemy skomponowanie dań według własnego gustu z załączonego  

załącznika 
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Przystawki wystawione w stół. 

Proponujemy 9 przekąsek i 3 sałatki, również do skomponowania własnego z załączonego 

załącznika. 

 

Bufet deserowy składający się z: 

*6-8 rodzajów ciast 

*deserki 

*sezonowe owoce filetowane 

*sezonowe owoce filetowane w towarzystwie alkoholi 

 

Bufet z kawą i herbatami wielosmakowymi nie limitowany 

Napoje typu; 

*Pepsi 

*Mirinda 

* 7Up 

*Soki wieloowocowe 

*Wody z dodatkiem owoców i mięty 

Nie  limitowane 
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Pakiet trzeci 

 

Dania serwowane 

Na początek 

*Proponujemy Państwu przekąskę, którą możecie Państwo wybrać z naszego załącznika. 

*Tradycyjny rosół drobiowy z lanymi kluseczkami/Szlachetny krem borowikowy 

*Kaczka pieczona z jabłkami z dodatkiem żurawiny duszonej w czerwonym winie, 

wyserwowana z  domowymi kopytkami i buraczkami duszonymi 

Po daniu głównym  proponujemy dla Państwa Lody waniliowe z gorącym musem 

malinowym 

 

Przed północą 

Proponujemy Państwu  specjalne danie wyserwowane  dla Państwa przez dwóch 

znakomitych kucharzy. 

Naszą propozycją  będzie: 

*Prosiak pieczony po staropolsku 

*Kotleciki cielęce z kostką z sosem kurkowym 

Lub inne dania do uzgodnienia z szefem kuchni 

 

Po północy 

 

*Zupa gulaszowa Bogracz/Strogonow 

 

Nad ranem 

*Żurek z wyserwowaną kiełbasą. 
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W  pakiecie trzecim dania można skomponować według własnego gustu, korzystając z 

załącznika. 

 

 

Przystawki wyserwowane w stole do skomponowania własnego. 

W pakiecie serwujemy 9 przekąsek i trzy sałatki. 

 

Bufet deserowy składający się z: 

 

*6-8 rodzajów ciast 

*Sezonowe owoce filetowane 

*sezonowe owoce filetowane z dodatkiem alkoholi. 

 

Kawa i herbaty wielosmakowe w bufecie nie  limitowane. 

Napoje typy : 

*pepsi 

*Mirinda 

*7 up 

*Soki wielosmakowe 

*Woda z dodatkiem owoców i mięty 

Nie limitowane 
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