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Let's GoCook | JUTRZENKI 76|

Naszą misją jest rozwijane pasji
kulinarnej oraz organizacja
wyjątkowych eventów. Uważamy
również, że każda dobra impreza
zaczyna się w kuchni. Zajmujemy się
kompleksową organizacją wydarzeń.
Atmosferę naszego miejsca tworzą
ludzie z pasją, którzy kochają swoją
pracę w kulinarnym świecie.
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Menu serwowane do stołu przez kelnerów 

Zupa (jedna do wyboru)
Rosół drobiowy z domowym makaronem 
Krem z białych warzyw z oliwą truflową

Danie Główne (jedno do wyboru)
 Polik wołowy w sosie z zielonego pieprzu z gratin ziemniaczano-rozmarynową

Filet z dorady na puree cytrynowym z pieczonym pak choi

Pakiet Basic

Deser (jeden do wyboru)
Mini beza z waniliowym kremem 

Panna cotta z malinami  



Bufet wstawiany po części serwowanej 
do 6 godzin

BUFET ZIMNY 
9 porcji/os 

Mini bruchetty z suszonym pomidorem i avocado
Carpaccio z pieczonego buraka z karmelizowanym kozim serem i rucola

Pieczony schab z z owocem jałowca i różą

BUFET CIEPŁY
300g/os 

Minestrone z pieczonych warzyw z listkami świeżego tymianku
Pierś drobiowa nadziewana suszonymi pomidorami

Pierogi z wiejskim serem z młodymi ziemniaczkami i boczkiem z świnki złotnickiej



Danie gorące serwowane na zakończenie przyjęcia
(godzina do ustalenia)

Sałatki 
250g/os

Wytrawne sałaty z warzywami, grillowanym kurczakiem zagrodowym, z grzankami i ziołowym sosem

Kruche sałaty z quinoa i pieczonym burakiem 

Dodatki 
Pieczywo własnego wypieku

Pikle / sos chrzanowy / sos tatarski
Smalczyk po staropolsku z jabłkiem gramy Smith

 250g/os
Staropolski  żur z wędzoną kiełbasą i jajkiem 



nielimitowany 
Aromatyczna kawa z ekspresu 

Herbata Dilmah 
Dodatki: cukier / mleko / cytryna 

Woda niegazowana 

Bufet kawowy





Zespół Let's GoCook
 

Pasja kulinarna i doświadczenie! Dla naszych kucharzy gotowanie to sposób na życie z pasją.
To niezwykli ludzie z ogromnym sercem do kulinarnych tematów. Posiadają smak, wyczucie

oraz wiedzę, którą chcą się dzielić z innymi.

Arkadiusz Płoński
szef kuchni



ZASKOCZ WSZYSTKICH NIETYPOWYM PRZYJĘCIEM
WESELNYM NA JUTRZENKI 76.

 
MASZ OGRANICZONY BUDŻET?

 
MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ SPERSONALIZOWNĄ OFERTE

SPOTKANIA DO PLANOWANEGO BUDŻETU. 
 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI!



Kontakt
ANNA KURZEPA 
GENERAL MANAGER 

TELEFON: +48 784 653 788

E-MAIL: EVENTY@GOCOOK.PL

ADRES: UL. JUTRZENKI 76 
02-230 WARSZAWA


