Lunche, Eventy
Przekąski zimne wybór 5 pozycji:
 Quische /tuńczyk /kapary /szczypior
 Tortilla /salami /oliwka /serek ziołowy
 Tortilla /wędzony łosoś /szpinak /ogórek /serek Philadepha
 Wybór pasztetów i mięs pieczystych /marynaty i pikle /musztarda
jabłkowa
 Polędwiczka wieprzowa /sos wiśniowo imbirowy
 Tarta /bekon /por /szczypior
 Cielęcina /sos tonato vitello /owoc kaparu /Rudola
 Szynka dojrzewająca /figa
 Rolada wieprzowa /żurawina /camembert /dip śliwkowy
 Pieczony burak/kozi ser/karmelizowane orzechy /rukola
 Roastbeaf /sos bazar
 Tatar z pomidorów i karczocha /pikantna krewetka
 Wybór mini roladek /szynka dojrzewająca ,kremowy serek ,rukola
/grillowany bakłażan ,konfitura z czerwonej cebuli ,kozi ser/cukinia ,feta,
suszony pomidor
 Gravalax z łososia /mus z buraka /kiełki
 Wybór serów /owoce /bakalie
 Placuszki gryczane /twaróg wędzony /makrela /kiełki
Sałaty - 4 do wyboru:







Mix sałat /wątróbka drobiowa/winegret malinowy
Sałatka /makaron far fale/pieczone warzywa/oliwki /feta
Mix sałat z camembertem /bakalie /owoc granatu /winegret mango /
Caprese /pomidory /mozarella /pomarańcza/Pesto
Cezar/kurczak /kapary /parmezan
Sałatka z pieczonych ziemniaków /pieczony bekon /pieczarki /ogórek
/sos majonezowy /szczypior
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Sałatka z brokuł /prażone migdały /suszona żurawina /sos jogurtowy
Sałatka z pęczakiem /warzywami /wołowina
Mix sałat z marynowaną dynia /feta /pomidory chery /winegret
Mix sałat /grillowany ser halumi /cytrusy /owoce granatu /miechunka
/sos miodowy
Mix sałat/krewetki /kukurydza /kapary/sos sweet Chilli
Sałatka z pęczaku /pieczone buraki /kiełki słonecznika /prażone pestki
/sos chili
Liście szpinaku /prażony bekon /boczniaki /grzanka /papryka
Sałatka grecka
Sałatka tajska /makaron ryżowy /surimi /warzywa /sezam
Grillowane warzywa /oliwki /ser feta /ocet balsamiczny
Mix sałat /pieczona kaczka /borówka /pomarańcza /imbir marynowany
/kolędra
Czarna soczewica/fasolka szparagowa /bób /pieczone warzywa
korzenne /chrzan
Sałatka z arbuzem /Rudola /feta /mięta /malinowe vinegreet
Kasza bulgur/kurczak /bazylia /suszony pomidor
Carpaccio wołowe /parmezan

Zupa - do wyboru 1:













Klasyczny Krem z pieczonych pomidorów /grzanka ziołowa
Krem z białych warzyw /chips z jarmużu
Krem z zielonego /mięta /groszek ptysiowy
Krem z pieczonych batatów /dynia /mleko kokosowe /chili
Cebulowa z tymiankiem /grzanka serowa
Staropolski Żur
Tajska zupa kokosowa /kurczak
Zupa rybna
Gulaszowa z kluseczkami
Żurek jabłkowy
Krem gruszka –pietruszka
Minestrone z szynką parmeńską
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Krem z pieczonej papryki z fetą
Krem z selera naciowego
Flaczki z boczniaków
Pikantna zupa z soczewicy
Solianka

II Dania główne - 3 do wyboru:




















Pieczona karkówka /sos majerankowy
Luzowane podudzia z kurczaka /sos pomidorowy
Rolada wołowa /grzyby /bekon /musztarda/majeranek
Kurczak kukurydziany /chutney z mango
Polędwiczka z dorsza /sos cytrynowy
Eskalopki wieprzowe /sos demi
Rolada z indyka/suszone pomidory /feta /sos brzoskwiniowy
Wybór Pierogów / mięso /ruskie / szpinak
Gniochi ziemniaczane /sos grzybowy /koper
Pulpeciki jagnięce /sos żurawinowy
Karmazyn /sos z kiszonego ogórka
Pieczony łosoś w sosie z białego wina
Ravioli z ricottą i szpinakiem /sos pomidorowy
Mini falafelki z sosem chariso
Karczek z dzika /pieczone kasztany /sos własny
Kacze udo /sos z czarnego bzu
Grillowana polędwiczka wieprzowa /sos rozmarynowy
Gołąbki z dorsza /sos koperkowy
Rolada rybna /owoce morza /sos kaparowy

Dodatki - 2 do wyboru:






Pęczotto z pieczarkami
Ryż z warzywami
Kopytka
Ziemniaki opiekane
Kasza gryczana z prażona cebulką
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Marchew glazurowana
Bukiet warzyw /prażone migdały
Buraczki w balsamico
Kapusta zasmażana
Zapiekanka ziemniaczana
Mix gniochi /buraczane/szpinakowe/ziemniaczane
Risotto z koperkiem
Czarna soczewica
Kluski śląskie
Placki ziemniaczane
Puree ziemniaczane

Deser:







Mix ciast
Tartoletki z owocami
Pana cotta waniliowa/sos owocowy
Mus czekoladowy z wiśnią
Thiramisu
Wybór owoców
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