Zestaw 1 (69zł/os)
ZUPA
(jedna zupa do wyboru 220ml/os)

Rosół z kury i domowym makaronem
Zupa orientalna z cytrusowym kurczakiem i mlekiem kokosowym

Krem z marchewki i prażonymi migdałami
Zupa meksykańska
Danie główne
(Dwa dania do wyboru 80g/80g / os)

Gulasz węgierski z wędzoną papryką
Filet z kurczaka w kremowym sosie gorgonzola z brokułem i suszonymi pomidorami
Roladka z kurczaka nadziewana szpinakiem i serem typu feta i orzechami włoskimi
Stripsy z kurczaka w chrupiącej panierce
Medaliony wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
Morszczuk w migdałach z sosem piernikowym
Papryka faszerowana ciecierzycą i warzywami (veg)
Dodatki
(dwa dodatki do wyboru 90g/90g)

Puree ziemniaczane z koperkiem
Ryż z warzywami
Kasza gryczana z cebulą
Ziemniaki pieczone z ziołami
Kluski śląskie
Frytki
Kapusta zasmażana z koperkiem
Bukiet warzyw na parze

Sałatki
(jedna sałatka do wyboru 150g)

Grecka uczta (oliwki, ser feta, czerwona cebula)
Sałatka tagliatelle z warzywami
Sałatka z indykiem i serem
Sałatka caprese

Surówki
(jedna surówka do wyboru 150g lub mix surówek 50g/50g/50g)

Surówka marchewki z żurawiną
Surówka z białej kapusty z koperkiem
Surówka z buraków czerwonych z jabłkiem
Ciasta i desery
(jedno ciasto do wyboru 100g )

Szarlotka
Ciasto maślane z sezonowymi owocami
Tiramisu
Lody z owocami
Zimna płyta
(0trzy do wyboru 80g/80g/80g na osobę)

Talerz Serów (Podpuszczkowe, dojrzewające, wędzone)
Talerz Wędlin
Szaszłyki (3 rodzaje)
Vol-au-vent z wędzonym pstrągiem z musem i warzywami
Tymbaliki warzywne
Plater owoców

Zestaw 2 (89zł/os)
ZUPA
(jedna zupa do wyboru 220ml/os)

Rosół z kury i domowym makaronem
Zupa minestrone
Krem z białych warzyw z grzankami
Zupa gulaszowa z wołowiną
Danie główne
(trzy dania do wyboru 80g/80g/80g 240g/os)

Udko z kaczki z sosem calvados na modrej kapuście z figami
Filet z kurczaka w kremowym sosie gorgonzola z brokułem i suszonymi pomidorami

Roladka z kurczaka nadziewana szpinakiem i serem typu feta
Fingersy z kurczaka w chrupiącej panierce

Medaliony wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu

Schab po sztygarsku w sosie z leśnych grzybów
Morszczuk w migdałach
Dodatki
(trzy dodatki do wyboru 70g/70g/70g)

Puree ziemniaczane z koperkiem
Ryż z warzywami
Kasza gryczana z cebulą
Ziemniaki pieczone z ziołami
Kluski śląskie
Frytki
Buraczki na ciepło z jabłkiem
Warzywa grillowane
Bukiet warzyw
Sałatki
(dwie sałatki do wyboru 90g/90g)

Grecka uczta (oliwki, ser feta, czerwona cebula)
Sałatka tagliatelle z warzywami
Sałatka z indykiem i serem
Sałatka capresse
Cezar z grzankami i jajkiem
Szpinakowa sałatka z wędzonym łososiem
Surówki
(jedna surówka do wyboru 150g lub mix surówek 50g/50g/50g)

Surówka marchewki z żurawiną
Surówka z białej kapusty z koperkiem
Surówka z buraków czerwonych z jabłkiem
Mizeria
Surówka z białej rzodkiewki
Ciasta i desery
(jedno ciasto do wyboru 100g )

Szarlotka
Ciasto maślane z sezonowymi owocami
Sernik królewski
Lody z owocami
Panna cotta z malinami

Zimna płyta
(trzy do wyboru 80g/80g/80g na osobę)

Talerz Serów (Podpuszczkowe, dojrzewające, wędzone)
Sery (pleśniowe, błękitne, dojrzewające, kozi, wędzony)
Talerz Wędlin
Szaszłyki (3 rodzaje)

Vol-au-vent z wędzonym pstrągiem z musem i warzywami
- Terrina (drobiowa, warzywna)
Tymbaliki warzywne
Plater owoców

Zestaw 3 (110zł/os)
ZUPA
(jedna zupa do wyboru 220ml/os)

Rosół z kury i domowym makaronem
Żurek staropolski
Zupa minestrone
Krem z pomidorów z grzankami
Zupa gulaszowa z wołowiną
Zupa dhal z czerwonej soczewicy
Danie główne
(trzy dania do wyboru 80g/80g/80g 240g/os)

Udko z kaczki z sosem calvados na modrej kapuście z figami

Filet z kurczaka w kremowym sosie gorgonzola z brokułem i suszonymi pomidorami
Roladka z kurczaka nadziewana szpinakiem i serem typu feta z orzechami włoskimi
Stripsy z kurczaka w chrupiącej panierce
Medaliony wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
Roladka wołowa po śląsku
Schab po sztygarsku w sosie z leśnych grzybów
Polędwiczka wieprzowa opasana boczkiem z serem mozzarella
Karkówka pieczona w sosie z pieczonej cebuli

Morszczuk w migdałach w sosie piernikowym
Łosoś w sosie cytrynowym
Dodatki
(trzy dodatki do wyboru 70g/70g/70g)

Puree ziemniaczane z koperkiem
Ryż z warzywami
Kasza gryczana z cebulą
Ziemniaki pieczone z ziołami
Kluski śląskie
Frytki
Sałatki
(dwie sałatki do wyboru 90g/90g)

Grecka uczta (oliwki, ser feta, czerwona cebula)
Sałatka tagliatelle z warzywami
Sałatka z indykiem i serem
Sałatka caprese
Cezar z grzankami i jajkiem

Szpinakowa sałatka z wędzonym łososiem
Surówki
(jedna surówka do wyboru 150g lub mix surówek 50g/50g/50g)

Surówka marchewki z żurawiną
Surówka z białej kapusty z koperkiem
Surówka z buraków czerwonych z jabłkiem
Mizeria
Surówka z białej rzodkiewki
Ciasta i desery
(jedno ciasto do wyboru 100g )

Szarlotka
Ciasto maślane z sezonowymi owocami
Sernik królewski
Lody z owocami
Panna cotta z malinami
Zimna płyta
(trzy do wyboru 80g/80g/80g na osobę)

Swojskie wędliny oraz pieczone mięsa
Sushi
Parfait (pomidorowy, z szynką)

Talerz serów(Podpuszczkowe, dojrzewające, wędzone pleśniowe, błękitne,
dojrzewające, kozi, wędzony)
Talerz Wędlin
Szaszłyki (3 rodzaje)
Vol-au-vent z wędzonym pstrągiem z musem i warzywami
- Terrina (drobiowa, warzywna)
Tymbaliki warzywne
Plater owoców

