


MENU WIECZORU

SAŁATKI I PRZEKĄSKI PODANE NA BUFECIE

Tatar ze świeżo mielonego fileta wołowego, 

doprawiony czarnym pieprzem i modeńską oliwą, 

podany z siekaną czerwoną cebulką, marynatami i żółtkiem

****

Sałatka ze świeżym szpinakiem, roszponką, Sałatka ze świeżym szpinakiem, roszponką, 

mini mozzarellą i prażonym słonecznikiem,

 doprawiona dresingiem bazylikowym, podana z szynką parmeńską

 oraz paluszkami grissini

****

Asortyment mięs pieczonych z chrzanem, 

marynowanymi grzybkami i korniszonami

********

Sałatka „Fontina” 

Ogrodowe sałaty z cząstkami jajka ugotowanego na twardo, 

doprawione kawałkami sera pleśniowego, 

pieczonym kurczakiem i prażonymi pestkami słonecznika, 

podana z aromatycznym dressingiem truskawkowym 

****

Sałatka CapreseSałatka Caprese

Mozzarella przekładana pomidorami i grillowaną cukinią, 

doprawione aromatyczną emulsją bazyliową

****

Pieczone medaliony polędwiczek kurczaka marynowane w jogurcie, 

podane na pikantnym dipie z twarożku, 

doprawionego suszonymi pomidorami i szczypiorem

**** **** 

Placuszki z cukinii z kwaśną śmietaną i wędzonym łososiem

****

Sałatka z pieczonych warzyw z kawałkami smażonego dorsza, 

skropiona oliwą z pestek dyni

****

Asortyment serów podany z suszonymi owocami i winogronem

********

 pieczywo | masło

****

DANIA GORĄCE PODANE NA BUFECIE

Krem ze szparagów

****

Filet z kurczaka z morelą w sosie tropikalnym

****

Miętus i dorsz na ratatouille

********

Roladki wieprzowe z boczkiem w lekkim sosie chrzanowym

****

Penne ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 

****

Ryż na sypko

****

Asortyment warzyw w maślanej emulsji z nutą rozmarynuAsortyment warzyw w maślanej emulsji z nutą rozmarynu

****

Opiekane ziemniaki 

z aromatem podwędzanego czosnku i ogrodowego kopru

****

DESERY PODANE NA BUFECIE

Domowy sernik z rodzynkami

********

Ciasto czekoladowe

****

Crème Brûlée 

****

Mini Tiramisu 

****

Wiosenna mini PavlovaWiosenna mini Pavlova

****

Krojone owoce

****
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