
Na ZIELONO i na CZERWONO zaznaczone  są przykładowe kalkulacje.

Wybierz swoje menu , napisz do nas a My wyślemy wycene

dedykowaną Twojemu menu.

Cena : 150 zł

Cena : 100 zł

Przystawki(4 do wyboru)

Tatar wołowy

Carpaccio z buraka z rukolą i kozim serem

Carpaccio wołowe z rucolą i oliwą truflową

Deska serów

Deska wędlin i pasztetów

Tabule z pomidorami,oliwkami,miętą

Caprese

Sałatka ziemniaczana z boczkiem,szczypiorkiem i jajkiem

Sałatka liście szpinaku

Trio śledziowe Śledź korzenny/śledź z żurawiną,śledź z cebulą

Sałatka z gruszką,pomidorami,serem blue i orzechami

Sałatka z blanszowanymi szparagami

Melon w szynce dojrzewającej

Sałatka grecka

Sałatka jajeczna z boczkiem , ziemniakami i szczypiorkiem

Półgęsek z jabłkiem podany na pumperniklu z czarnuszką

Mix sałat z aromatycznym kurczakiem polanym miodowym vinegrette

Sałatka z wędzonym łososiem

Sałatka z ciecierzycą,burakiem i kminem rzymskim

Aromatyczne krewetki podane na sałatce wakame

Serowe kuleczki z sosem mango

Grillowana cukinia z pesto bazyliowym i rukolą

Mini placki ziemniaczane ze swojskim twarogiem i łososiem

Kolorowe tartinki
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Sałatka orientalna z makaronu sojowego,sos sweet chili ,pieczony kurczak z

czarnuszka

Sałatka hawajska(kurczak lub szynka /ananas /kukurydza/ryż /ogórek świeży

/dresing majonezowy)

babeczki z musem jabłkowym i wędzonym łososiem

Sałatka z krewetkami i mango

Sałatka z bobem i boczkiem

LUB

Finger food zamiennie z przystawkami

(1 przystawka = 1 finger food)

słone(3 do wyboru po 2 szt na  1 os.)

Hummus w kruchym cieście

Mini placki ziemniaczane ze swojskim twarogiem i łososiem

Babeczki z musem jabłkowym i wędzonym łososiem

Mini tatar wołowy z piklami

Vol Au wents z musem z makreli

Tartinki z pikantnym chorizo i serkiem ziołowym

Frittata z burakami,musem śmietanowo-szczypiorkowym

Spring rolls z sosem słodko-kwaśnym

Śliwka zawijana w boczek

Zupa(1 do wyboru)

Krem pomidorowy

Rosół z makaronem

Krem chrzanowy

Krem z batatów

Flaki polskie

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Żurek ze swojską kiełbasą

Krem z białych warzyw

Krem z dyni i marchewki

Krem z zielonego groszku

Krem z kukurydzy

Strogonof

Chłodnik litewski

Chłodnik z melona

Krem z kalafiora

Zupa brokułowa

Krem z topinamburu

Krem pomidorowo - kokosowy

Zupa cytrynowa z krewetkami
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Dania główne(2 do wyboru)

Policzki wieprzowe w demi glace śliwkowym z puree szczypiorkowe i kiszone

buraki

Pierś z kurczaka w sosie z suszonych pomidorów z muślinowym puree i

blanszowany szpinak z czosnkiem

Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym z kopytkami i warzywami

Ciecierzyca z warzywami w sosie curry

Gulasz warzywny z plackami ziemniaczanymi

Pieczony łosoś w sosie winno-cytrynowym z kaszą gryczaną z warzywnym

tagliatelle

Ravioli z ricottą i szpinakiem,emulsją maślano-ziołową

Wegańskie leczo

Zrazy z ogórkiem,boczkiem podane z kaszą i sosem pieczeniowym

Eskalopki wieprzowe w sosie koperkowym z ziemniakami

Makaron z kurczakiem  z sosem pomidorowym

Spaghetti a’la carbonara

Ryba saute z pomidorkami cherry z ryżem

Ryż z warzywami po azjatycku

Gotowane warzywa

Złocisty kurczak podany na puree kukurydzianym z warzywami pieczonymi

Risotto z wiosennymi warzywami

Risotto z kurczakiem i sosem truflowym

Risotto grzybowe

Słodkie (3 do wyboru lub patera )

Mus czekoladowy z owocami w żelu

Panna cotta z musem mango

Wafle z karmelem i orzechami

Mus z nasion chia ze świeżymi owocami

Rolada śmietankowa

Sernik

Jabłecznik

Babka drożdżowa

Patera ciast i owoców

( 4 rodzaje ciast w towarzystwie świeżych owoców)
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Dania dla dzieci

Nuggetsy z kurczaka z puree ziemniaczanym i surówką

Mini kotlet schabowy z frytkami i mizerią

Mini pulpeciki z puree ziemniaczanym i surówką

Spaghetti Bolognese

*2 rodzaje zupy po wcześniejszym podaniu liczby porcji (np.6 rosołów, 6 żurków)

*2 rodzaje dań głównych po wcześniejszym podaniu liczby porcji

Przy wyborze opcji 12/12 (gość wybiera  danie podczas trwania przyjęcia)

dodatkowy koszt

zupa + 5 zł/porcja

danie główne + 10 zł/porcja

Oferujemy również:

obsługę kelnerską 300 zł

napoje bezalkoholowe 0,5l/os 10zł/os

wypożyczenie dodatkowego sprzętu (stoły, krzesła, zastawę, szkło) indywidualna

wycena

Serwis kawowy(ekspres do kawy, warniki do wody, kawa, herbata, mleko, cukier)

od 250zł

Wypożyczenie namiotów wycena indywidualna

Minimalne zamówienie do realizacji to 1500 zł/netto

Darmowy dojazd do klienta na terenie Warszawy i okolic 10km
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