Oferta urodzinowa, wieczór panieński/ kawalerski
Menu I
Przystawka
Grzanki z łososiem
Danie główne
( do wyboru jedno danie )
Roladka drobiowa z serem feta i suszonymi pomidorami
w sosie własnym
podawana z ziemniakami puree i warzywami gotowanymi
Sakiewka wieprzowa z farszem z pora i boczku podawana
z ziemniakami z wody i kalafiorem gotowanym w sosie
śmietanowo - tymiankowym
Schab ze śliwką w sosie pieczeniowym
podawany z mini kluseczkami i kapustą zasmażaną
Deser
( jeden do wyboru )
Sernik na sosie czekoladowym
Szarlotka na sosie waniliowym
Zimna płyta
Półmiski wędlin
Półmiski serów żółtych i pleśniowych
Tymbaliki drobiowe
Śledź z cebulką w oleju
Tartaletki
Mini tortille
Sałatka jarzynowa
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Pieczywo i masło
Kolacja gorąca
Barszcz z krokietam
100,00 zł / os.

Menu II
Przystawka
( jedna do wyboru )
Pasztet drobiowy z winną żurawiną na mixie sałat
Camembert w cieście francuskim
Danie główne
( 2 porcje mięsa na osobę )
Rolada śląska wieprzowa
Filet z kurczaka po parysku ze szpinakiem
Pieczeń z karczku szpikowana czosnkiem
Udko z kaczki z pomarańczami
Dodataki
( wszystkie )
Ziemniaki z wody
Kluski śląskie
Kapusta modra
Kapusta zasmażana
Zestaw surówek
Sosy
Deser
( jeden do wyboru )
Patera ciast ( 1,5 kawałka / os. )
Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym
Deser mascarpone w pucharku
Zimna płyta
Półmiski mięs pieczonych
Półmiski wędlin
Półmiski serów
Tartaletki
Teriny rybne
Mini tortilla
Mini roladki
Śledzie tradycyjne w oleju
Śledzie korzenne
Tymbaliki
Szałot
Sałatka grecka lub gyros
Pieczywo+masło

Kolacja gorąca
( do wyboru jedna )
Raugout drobiowe z serem i szczypiorkiem
Bogracz
Barszcz z krokietem / pasztecikiem
130,00 zł / os.

Dodatkowo:
Przekąski słone
podawane w miskach
Nachosy z dipami
10,00 zł
Orzeszki solone
5,00 zł
Krakersy
5,00 zł
Napoje zimne
Soki owocowe ( dwa rodzaje )
woda
0,5l /os. podawane w dzbankach
10,00 zł / os.
Soki owocowe ( dwa rodzaje )
woda
0,5l /os. podawane w dzbankach
Napoje gazowane
( pepsi, 7 up. mirinda )
Podawane w butelkach 1l
15,00 zł / os.
Napoje gorące
Kawa
Herbata
Dodatki
6,00 zł/ os.
Przy zamówieniu pełnego menu
Alkohol własny( wódka, whisky )
Piwo w cenie 5,50zł za 0,5l
Wino 0,75l ( białe, czerwone ) 25,00 zł

Dodatkowe atrakcje
Dodatkowe atrakcje
Zabawa w stylu Casino Royal
Profesjonalne stoły do gry, krupierzy, banknoty do gry, żetony
Cała oprawa tematyczna
Zabawa z Dj
lub

zabawa na świeżym powietrzu
Paintball, Bugi, gokarty, park linowy
imprezy tematyczne :
Retro party, plastik fantastik ( PRL), dres party, lata 80’ itp.
Cena do uzgodnienia
Wszystkie ceny podlegają negocjacji

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji
Patrycja Bartoszek
Manager Catering Service
Tel. 606 943 233

