


MENU WIECZORU
DANIA SERWOWANE INDYWIDUALNIE

PRZYSTAWKA
Pâté z wątróbek drobiowych z konfiturą z jarzębiny 

i rokitnika podane z kawiorem łososia keta i czipsem serowym

ZUPA
Rosyjska soljanka podana z crème fraîche i bliną gryczaną

DANIE GŁÓWNE
Comber wieprzowy ułożony na leśnych grzybach w śmietanie 

podany z ruską kluską, purée z marchwi i musem z czerwonej kapusty

DANIE SERWOWANE PO PÓŁNOCY
Łupacz w panierce z orzechów podany na warzywnym linguine w sosie szampańskim  

z szyjkami rakowymi i kaparami, serwowany z purée ziemniaczanym

DANIA GORĄCE PODANE NA BUFECIE
Faszerowany filet z indyka a’la Orloff zapiekany pod beszamelem

****
Polędwiczka ze śliwką i migdałami w sosie pieprzowym

****
Łosoś po carsku w sosie cytrynowo - szpinakowym

****
Zraz po kijowsku na kapuście

 ****
Buef Stroganow z borowikiem

****
Zapiekanka warzywna z bakłażanem

****
Kasza gryczana po syberyjsku z białą kapustą i boczkiem

****
Smażone kartofle z ziołami



SAŁATKI I PRZEKĄSKI PODANE NA BUFECIE
Węgorz rosyjski marynowany w warzywach

****
Bliny smażone na grillu z kawiorem i wędzonym łososiem

****
Tradycyjna sałatka Olivier z wędzoną szynką

****
Chołodeć z golonką wieprzową i warzywami

****
Śledź w śmietanie z żurawiną i nutą ogrodowego kopru

****
Placki z cukinii z kawiorem i jajem przepiórczym

****
Befsztyk tatarski doprawiony czarnym pieprzem i oliwą, 

podany z siekaną czerwoną cebulą, marynatami i żółtkiem
****

      Tymbaliki z tuńczykiem i warzywami
****

Sałatka z buraczków z sosem vinaigrette i orzechem włoskim
****

Placki ziemniaczane z twarożkiem grani, pieczonym łososiem i krewetką
****

Pieczywo i masło

BUFET DESEROWY
Serniczki z wiśniową konfiturą

*****
Sernik krasnojarski

*****
Syberyjski mus czekoladowy z żurawiną

*****
Szarlotka na biszkopcie z bitą śmietaną

*****
Deser z kaszy manny z wanilią i rokitnikiem 

*****
Galaretki z suszonych owoców

*****
Beza carycy Katarzyny

*****
    Tort „ptasie mleczko”



STÓŁ WIEJSKI
Swojskie wyroby wędliniarskie, smalec smakowy, chleb wiejski na zakwasie, marynaty, 

beczka z trunkiem wysokoprocentowym, nalewki 

NAPOJE I ALKOHOLE DOSTĘPNE DO SPOŻYCIA PODCZAS 
IMPREZY BEZ OGRANICZEŃ:

NAPOJE CHŁODZĄCE:
Kwas chlebowy

Pepsi, 7 Up, Mirinda, Tonic, 
Woda niegazowana, Woda gazowana

Sok pomarańczowy, Nektar z czarnej porzeczki, Nektar grejpfrutowy, Sok jabłkowy

NAPOJE CIEPŁE:
Asortyment herbat Irving, Kawa

ALKOHOLE:
Wódka 

Smirnoff Black

Whisky
Ballantine’s

Grant’s

Drinki:
Czarny Rosjanin  – wódka / liker Kahlua / lód

Biały Rosjanin – wódka / likier Kahlua / śmietanka/ lód
Caipiroska – wódka / limonka / syrop cukrowy /kruszony lód
Moscow Mule – wódka / sok z limonki / piwo imbirowe / lód
Wódka Sour  / wódka / sok z cytryny /syrop cukrowy / lód

Wino:
Asconi Winery Fateasca Alba - Mołdawia

Asconi Winery Cabernet Sauvignon - Moldawia

Powitanie Nowego Roku kieliszkiem wina musującego 


