SPOTKANIE WIGILIJNE- oferta cateringowa

Szanowni Państwo,
Staropolskim zwyczajem chcielibyśmy zaprosić Państwa
do zorganizowania świątecznego spotkania wigilijnego
w niepowtarzalnej atmosferze.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą .
*DO WSZYSTKICH ZESTAWÓW MENU PODAWANE SĄ :
KIELISZEK BIAŁEGO LUB CZERWONEGO WINA, KAWA, HERBATA,
WODA MINERALNA, KOMPOT Z SUSZU.
NA POWITANIE PRZYGOTOWANY JEST OPŁATEK.

PROPOZYCJA I (80 zł netto/os)*
Przystawka (100g)
Tatar z łososia z ogórkiem, cebulką i pieczarką marynowaną na grzance

Zupa (250ml)

Zupa grzybowa z łazankami

Danie główne (140g/140g/100g)

Filet z dorsza na groszkowym risotto z karmelizowaną marchewką

Deser (100g)
Makowiec z sosem z białej czekolady i wanilii

PROPOZYCJA II (100 zł netto /os)*
Przystawka zimna (80g)

Marynowany łosoś w cytrynie z carpacio z buraka, świeżym ogórkiem i
sosem miodowo-musztardowym

Przystawka ciepła (3 szt)

Domowe pierogi z kapustą i grzybami oraz karmelizowaną cebulką

Zupa (250ml)
Wigilijny barszcz czerwony z uszkami

Danie główne (140g/140g/100g)

Filet z pstrąga na purée ziemniaczanym z kalafiorem romanesco i
sosem limonkowym

Deser (100g)

Sernik z sosem malinowym

PROPOZYCJA III (120 zł netto/os)*
Przekąska zimna (80g)

Ceviche z dorsza w cytrusach z wanilią

Zupa (250ml)

Consomme rybne z warzywami i kawałkami łososia

Danie główne (160g/120g/100g)
Confitowane udko z kaczki z kluskami śląskimi, czerwoną kapustą i sosem żurawinowym

Deser (100g na osobę)

Flambirowane śliwki w koniaku z lodami waniliowymi

Przekąski zimne (250g na osobę)

Sałatka jarzynowa
Łazanki z makiem, miodem i bakaliami
Łosoś w galarecie
Dorsz w sosie greckim
Śledź z jabłkiem i cebulą w sosie śmietanowym z koperkiem
Sałatka śledziowa z ziemniakami i burakiem
Galaretka z kurczakiem i warzywami
Mięsa pieczyste (schab ze śliwką, schab z morelą, karkówka)
Pieczywo
Masło

Deser (100g na osobę)
Makowiec
Sernik
Szarlotka
Piernik

PROPOZYCJA IV (120 zł netto/os)*
Danie ciepłe (na półmiskach na stole)
Wigilijny barszcz czerwony z pasztecikiem (250ml/1szt/osoba - serwowane)
Smażony filet z dorsza na warzywach (100g/osoba)
Pierś z kaczki z sosem pomarańczowym (80g/osoba)
Pierogi z kapustą i grzybami (3szt/osoba)
Pieczone ziemniaki z masłem i koperkiem (150g/osoba)
Zasmażana czerwona kapusta (100g/osoba)
lub
Zupa grzybowa (250ml/osoba - serwowane)
Smażony filet z łososia z sosem cytrynowym (100g/osoba)
Pierś z indyka z sosem pieczarkowym (100g/osoba)
Pierogi z kapustą i grzybami (3szt/osoba)
Kasza bulgur z tymiankiem (150g/osoba)
Warzywa gotowane z masłem ziołowym (100g/osoba)

Przekąski zimne (250g na osobę)

Sałatka jarzynowa
Łazanki z makiem, miodem i bakaliami
Łosoś w galarecie
Dorsz w sosie greckim
Śledź z jabłkiem i cebulą w sosie śmietanowym z koperkiem
Sałatka śledziowa z ziemniaczkami i burakiem
Galaretka z kurczakiem i warzywami
Mięsa pieczyste (schab ze śliwką, schab z morelą, karkówka)
Pieczywo, Masło

Desery (100g na osobę)
Makowiec
Sernik
Szarlotka
Piernik

DODATKOWE OPCJE
Wino białe i czerwone – cena 50 zł netto/ but.
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO.
DO USŁUG GASTRONOMICZNYCH DOLICZANY JEST SERWIS 5%

Mamy nadzieję, iż wyżej wymieniona oferta okaże się
interesująca, dzięki czemu będziemy mieli przyjemność
zorganizować dla Państwa poczęstunek.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, pragniemy
też podkreślić, iż zawsze elastycznie dostosujemy się do
oczekiwań naszych klientów.
tel. 504 292 475
noceidniegarnizon@gmail.com
www.podprzykryfka.pl

