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Przerwa kawowa

Propozycja I

14,00 zł/os.
ciasta, ciasteczka 100g/os.
sok owocowy 0,2l/os.
woda mineralna 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja II

12,00 zł/os.
ciasta, ciasteczka 100g/os.
woda mineralna 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja III

10,00 zł/os.
ciasta, ciasteczka 100g/os.
kawa/herbata

Szwedzki stół
Propozycja I

cena 35,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
ryba z warzywami
papiloty z kurczaka w koszulkach z boczku
schab z musem pietruszkowym
ziemniaki z koperkiem
kopytka
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rodzynką
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
marchew z pestkami słonecznika
Bufet słodkości: ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja II

cena 40,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
pulpety z okonia z sosem koperkowym
papiloty z kurczaka w koszulkach z boczku
schab w orzechu
mix pierogów (z mięsem, ruskie)
ziemniaki z koperkiem
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rodzynką
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
surówka z marchewki z chrzanem porcji
Zimne przekąski:
sałatka grecka
sałatka gyros
roladki z szynki z musem chrzanowym
rolmopsy korzenne
rolada z kurczaka z orzechami
rolada z boczku z polędwiczką
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja III

cena 50,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
roladki rybne faszerowane krabami
polędwiczki wieprzowe w musie z kurczaka
mini-szaszłyki z kindziukiem
ziemniaki opiekane
ryż kolorowy
Dodatki:
nowalie-sałata z warzywami
Zimne przekąski:
sałatka szopska
sałatka ustrzycka
roladki z szynki z pastą twarogową
pasztet drobiowy z sosem tatarskim
terrina z łososia dwukolorowa
rolada z kaczki z jabłkiem
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
napoje gazowane 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja IV

cena 60,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
zupa-krem brokułowa
ryba z warzywami
polędwiczka w otulinie z musu z kurczaka faszerowana borowikami
ziemniaki opiekane w tymianku
ryż kolorowy
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rodzynką
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
surówka z marchewki z chrzanem
Zimne przekąski:
ryba po grecku
ryba faszerowana - dorsz
sałatka krabowa
sałatka jarzynowa
sałatka grecka
pomidory faszerowane serem i miętą
karkowina szpikowana suszonymi pomidorami
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
napoje gazowane 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja V

cena 60,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym
kotleciki z kurczaka panierowane w mgiełce migdałowej
schab z musem pietruszkowym
ryba z warzywami
ziemniaki opiekane
ryż kolorowy
krążki cebulowe
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rodzynką
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
surówka z marchewki z chrzanem
Zimne przekąski:
tarinki z pastami: serowo-koperkową, paprykową, szynkową
pikantne babeczki z pastą serową, z szynki i z oliwkami, z jajkiem przepiórczym
koreczki serowo-oliwkowe
sałatka gyros
sałatka ustrzycka
sałatka grecka
rolmopsy korzenne
roladki z szynki z musem chrzanowym
rolada z kurczaka z orzechami
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
napoje gazowane 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja VI

cena 60,00 zł brutto /os.
Na gorąco:
mini-szaszłyki z kindziukiem
tilapia w sosie koperkowym
papiloty z kurczaka w koszulkach z boczku
ziemniaki z koperkiem
ryż curry
warzywa z wody
Zimne przekąski:
rolada z kurczaka
rolada z kaczki z jabłkiem
sałatka z wędzonym schabem
sałatka meksykańska
sałatka z grilowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
pasztet z królika z jajem przepiórczym
roladki z szynki z musem chrzanowym
ryba faszerowana - dorsz
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
napoje gazowane 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja VII

cena 80,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
żurek podlaski
pulpeciki z sanadacza w sosie koperkowym
papiloty z kurczaka w koszulkach z boczku
polędwiczka w otulinie z musu z kurczaka faszerowana borowikami
ziemniaki opiekane w tymianku
dziki ryż
krążki cebulowe
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rodzynką
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
surówka z marchewki z chrzanem
Zimne przekąski:
ryba po grecku
szczupak faszerowany
sałatka krabowa
koszyczek sałat z rosbefem i owocem granatu
sałatka z łososiem wędzonym
sałatka z grillowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
terrina z łososia dwukolorowa
szparagi w łososiu
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
napoje gazowane 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata

Propozycja VIII

cena 80,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
pikantny gulasz węgierski
schab faszerowany musem pietruszkowym
łosoś pieczony w mleku sojowym
ziemniaki z koperkiem
tagiatella szpinakowa
Dodatki:
nowalie – sałata z warzywami
Zimne przekąski:
kanapeczki wykwintne z łosiem, tatarem, salami i jajem przepiórczym 3 szt./os.
pikantne babeczki z krewetkami i kaparami 2 szt./os.
udziec z indyka z kandyzowanymi owocami i galaretką mandarynkową
sałatka z kurczakiem na kruchych babeczkach
jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, z papryką, żółte)
melon Contru owinięty szynką dojrzewającą
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, babeczki, bezy 100g/os.
owoce wyfiletowane na lustrze
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
kawa/herbata

Propozycja IX

cena 80,00 zł brutto/os.
Na gorąco:
wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym
polędwiczka w otulinie z musu z kurczaka faszerowana borowikami
sandacz w sosie bazyliwo-pomidorowym
szaszłyki z kurczaka z jabłkiem
ziemniaki opiekane w tymianku
dziki ryż
Dodatki:
surówka z białej kapusty z rzodkiewką
nowalie z sosem vinegrette
kapusta pekińska z selerem naciowym
Zimne przekąski:
szczupak faszerowany z pistacjami
koreczki serowo-oliwkowe 4 szt./os.
słone ciasteczka francuskie z łososiem i warzywami 3 szt./os.
koszyczek sałat z rosbefem i owocem granatu
pomidorki faszerowane
sałatka z grillowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
gruszka z oscypkiem w boczku
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, babeczki, bezy 100g/os.
owoce wyfiletowane na lustrze
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata

Szwedzki stół

propozycja zimnych przekąsek

Przerwa kawowa I

14,00 zł/os. (12,46 zł netto)
ciasta, ciasteczka 100g/os.
sok owocowy 0,2l/os.
woda mineralna 0,2l/os.
kawa/herbata

Przerwa kawowa II

12,00 zł/os. (9,68 zł netto)
ciasta, ciasteczka 100g/os.
woda mineralna 0,2l/os.
kawa/herbata

Przerwa kawowa III

10,00 zł/os. (8,92 zł netto)
ciasta, ciasteczka 100g/os.
kawa/herbata

Propozycja I

30,00 zł brutto/os (27,27 zł netto)
Zimne przekąski:
kanapeczki wykwintne
tartinki
pikantne babeczki
koreczki
70g sałatka z kurczaka na kruchych babeczkach
Bufet słodkości:
100g ciasta, ciasteczka, babeczki cocktailowe
100g owoce krojone
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os
woda z cytryną 0,2l/os
kawa/herbata

Propozycja II

48,00 zł brutto/os (43,94 zł netto)
Zimne przekąski:
kanapeczki wykwintne
tartinki
pikantne babeczki
70g szparagi w łososiu
30g roladki z szynki z pastą serową
50g deska serów z susz. pomidorami
jaja faszerowane w trzech smakach
25g terrina z pstrąga w galarecie
25g terrina warzywna
50g sałatka grecka
50g sałatka z szynką, serem i kukurydzą
70g sałatka krabowa z avokado
50g wybór pieczywa
Bufet słodkości:
100g ciasta, ciasteczka, babeczki cocktailowe
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os
woda z cytryną 0,2l/os
kawa/herbata

Propozycja III

45,00 zł brutto/os. (41,15 zł netto)
Zimne przekąski:
35g roladki z szynki z musem chrzanowym
45g tymbaliki drobiowe
25g pasztet z królika w sosie tatarskim
25g rolada z kurczaka
35g rolada z karkowiny z suszonymi pomidorami
25/40g ryba faszerowana ze szpinakiem
50g ryba marynowana w curry
rolmopsy korzenne
60g sałatka z gruszką i orzechami
60g salatka egejska z serem feta
80g wybór pieczywa
Bufet słodkości:
100g ciasta, ciasteczka, babeczki cocktailowe
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os
woda z cytryną 0,2l/os
kawa/herbata

Propozycja IV

40,00 zł brutto/os (36,53 zł netto)
Zimne przekąski:
kanapeczki wykwintne
tartinki
pikantne babeczki
25g ryba faszerowana ze szpinakiem
30g roladki z szynki z pastą serową
50g deska serów z susz. pomidorami
jaja faszerowane w trzech smakach
50g sałatka grecka
50g sałatka z szynką, serem i kukurydzą
50g sałatka krabowa
50g wybór pieczywa
Bufet słodkości:
100g ciasta, ciasteczka, babeczki cocktailowe
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os
woda z cytryną 0,2l/os
kawa/herbata

Propozycja V

40,00 zł brutto/os. (36,53 zł netto)
Zimne przekąski:
35g roladki z szynki z musem chrzanowym
45g tymbaliki drobiowe
25g pasztet z królika z sosem tatarskim i jajem przepiórczym
25g rolada z kurczaka
25g rolada z kaczki z jabłkiem
25 ryba faszerowana z pistacjami
40g rolmopsy korzenne
60g sałatka z gruszką i orzechami
60g sałatka grecka
50g sałatka gyros
40g sałatka kalifornijska ze śliwką
40g pomidory faszerowane
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
100g ciasta, ciasteczka, babeczki cocktailowe
Napoje:
soki owocowe 0,2l/os
woda z cytryną 0,2l/os
kawa/herbata

