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 ZUPY (1 do wyboru)
•	 Krem z bia!ych warzyw z grzankami i kwa"n# "mietan#
•	 Krem z zielonych warzyw ze "wie$# mi%t#
•	 Krem z kiszonej kapusty, z boczkiem i oliw# koperkow#
•	 Krem z pieczonej papryki z kozim serem
•	 Krem z dyni na mleku kokosowym  

z palonym cynamonem i pomara&cz# /vege
•	 Consommé wo!owe z r%cznie robionym makaronem
•	 Aromatyczny rosó! z g%si z domowym makaronem
•	 Zupa grzybowa z !azankami

 DANIE G!ÓWNE ORAZ III DANIE GOR"CE SERWOWANE 
PODCZAS PRZYJ#CIA PRZED PÓ!NOC" (2 do wyboru) 

•	 Sznycel wieprzowy z jajkiem sadzonym,  
purée ziemniaczanym oraz mizeri# ze "wie$ym koperkiem

•	 Cordon blue z ziemniakami opiekanymi i mixem sa!at
•	 Pier" z kurczaka z serem gorgonzola na grzybowym risotto
•	 Pieczona karkówka w sosie my"liwskim,  

z kopytkami i surówk# z buraków
•	 Dorsz w sosie porowym z puree ziemniaczanym  

i karmelizowan# marchewk#
•	 Risotto ze szparagami, suszonymi pomidorami,  

parmezanem, rukol# oraz pra$onymi migda!ami
•	 De Volaille z purée ziemniaczanym i surówk# Coles!aw

 IV DANIE GOR"CE SERWOWANE PODCZAS PRZYJ#CIA  
PO PÓ!NOCY (1 do wyboru) 

•	 'urek na zakwasie z bia!# kie!bas#
•	 Zupa gulaszowa
•	 Flaki tradycyjne
•	 Barszczyk czerwony z krokietem

 DESERY (1 do wyboru) 
•	 Domowa szarlotka z lodami
•	 Mus cha!wowy na ciastku migda!owym z marakuj#
•	 Puszysty sernik z bia!# czekolad#
•	 Tiramisu
•	 Crumble ze "liwkami oraz lodami waniliowymi

  PRZYSTAWKI (6 do wyboru)
•	 Taca w%dlin i mi%s pieczystych
•	 Tymbaliki wo!owe
•	 Tortilla z serem i warzywami
•	 Pieczony na ró$owo rostbef z musem chrzanowym
•	 Holenderski "led( z cebulk#, jab!kiem i "mietan#
•	 Holenderski "led( z batatem, marynowan# szalotk#,  

grzybami shimeji oraz w%dzon# "mietan#
•	 Carpaccio z marynowanego buraka z serem kozim,  

granatem i rukol#
•	 Sa!atka grecka
•	 Sa!atka z rukol#, granatem, serem feta  

i orzechami w!oskimi
•	 Sa!atka z kozim serem, mango oraz gruszk#
•	 Sa!atka jarzynowa
•	 Sa!atka Cezar z grillowanym kurczakiem
•	 Sa!atka ze szpinakiem, pomidorkami cherry,  

boczkiem i pra$onym s!onecznikiem

 DODATKI
•	 Dressingi do w%dlin
•	 Marynaty ($urawina, chrzan,  

papryka konserwowa, pieczarki)
•	 Wybór pieczywa, mas!o

 KLASYCZNY BUFET S!ODKI
•	 Ciasta z hotelowej cukierni
•	 Patery owoców filetowanych

 PAKIET NAPOI
•	 Kawa, herbata, woda z mi%t# i cytryn#


