Menu bankietowe
Propozycje dla grup

Przystawki zimne
 Carpaccio z pomidorów, mozzarelli i tuńczyka
 Terina z łososiem ,świeżym koperkiem i płatkami migdałów

12 zł

 Tatar ze śledzia z grzanką
 Sałatka 1000 wysp z dodatkiem bagietki czosnkowej
(pomarańcze, ser lazur, 3 sałaty, kurczak)
 Pieczony pasztet podany z żurawiną a grzance

 Rostbef wołowy podany z sosem
malinowo -balsamicznym i grzanką

15 zł

Przystawki ciepłe
12 zł

 Oscypek grillowany z żurawiną podany na mixie sałat

 Gruszka z serem lazur z orzechami włoskimi i kremem balsamicznym
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Propozycja 1 - cena 75 zł
Gorące danie
Zupa cebulowa na białym winie z grzanką serową
Rolada z udźca indyka nadziewana szpinakiem i serem feta, dziki ryż,
Zestaw surówek
Deser
Panna cotta waniliowa z musem truskawkowym
Zimna płyta
Deska wędlin, deska serów różnych z orzechami i winogronami
Smażone kalmary w cieście , sałatka caprese
Żurek z kiełbasą i jajkiem
Pieczywo, masło, smalec,
Kawa, herbata
Zimne napoje 0,5 l / os. (woda, sok)

Propozycja 2 - cena 85 zł
Gorące danie:
Krem z soczewicy z paluchem francuskim
Pieczony filet z kurczaka supreme, puree ziemniaczano-szałwiowe,
Surówka z marchwi z ananasem
Deser:
Tiramisu
Zimna płyta:
Deska wędlin, deska serów różnych z orzechami i winogronami
Śliwki w boczku
Sałatka grecka
Bogracz z pieczywem
Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Kawa, herbata
Zimne napoje 0,5 l / os. (woda, sok)
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Propozycja 3 - cena 85 zł
Gorące danie
Zupa z kurek z grzankami
Filet z kurczaka zapiekany w boczku i ziołach z sosem grzybowym,
Kasza bulgur z soczewicą, zestaw surówek
Deser
Szarlotka z lodami i sosem waniliowym
Kawa, herbata
Zimna płyta
Deska swojskich wędlin, deska serów z orzechami i winogronami
Pomidory z cebulką, ogórki ze szczypiorkiem
Sałatka nicejska, tymbaliki z drobiu, barszcz z krokietem
Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Kawa, herbata, zimne napoje 0,5 l / os. (woda, sok)

Propozycja 4 - cena 90 zł
Gorące danie
Krem brokułowy z prażonymi migdałami
Polędwiczki wieprzowe z sosem z kurek z kluskami szpinakowymi i surówką z selera
Deser
Beza z kremem cytrynowym
Kawa, herbata
Zimna płyta
Deska swojskich wędlin, deska serów różnych z orzechami i winogronami
Pomidory z cebulką, ogórki ze szczypiorkiem
Sałatka jarzynowa
Śledzie na dwa sposoby
Barszcz z krokietem
Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Kawa, herbata
Zimne napoje 0,5 l / os. (woda, sok)

www.kotarz.com

Menu bankietowe
Propozycje dla grup

Propozycja 5 - cena 100 zł
Przystawka
Sałatka Tysiąca Wysp z bagietką czosnkową
Gorące danie
Krem porowo-drobiowy z grzankami
Sum w cieście z ziemniakami i surówką z białej kapusty z orzechami i ananasem
Deser
Lody z gorącym sosem śliwkowym
Zimna płyta
Deska swojskich wędlin, deska serów
Pomidory faszerowane
Sałatka z ryżem i tuńczykiem
Tymbaliki z drobiu
Śledzie na dwa sposoby
Barszcz z krokietem Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Kawa, herbata Zimne napoje 0,5 l / os. (woda, sok)

Propozycja 6 - cena 115 zł
Przystawka
Pieczony pasztet podany z żurawiną na grzance
Danie główne
Udko z kaczki confit z sosem śliwkowym podane z ciemnymi kopytkami i kapustą
czerwoną na gorąco
Deser
Lody z gorącymi malinami
Kawa, herbata
Zimna płyta
Deska pieczonych mięs oraz swojskich wędlin
Patera serów z orzechami i winogronami
Grzanki z tatarem Śledzie na dwa sposoby
Sałatka sycylijska Rożki z szynki z puchem chrzanowym
Barszcz z krokietem Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Kawa, herbata
Zimne napoje 0,5 l (woda, sok)
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Propozycja 7 - cena 120 zł
Przystawka
Carpaccio z pomidorów, mozzarelli i tuńczyka
Gorące danie w formie bufetu
Sznycle wieprzowe w sosie śmietanowo-grzybowym
Roladki z kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami z sosem bazyliowym
Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie
Sos pieczeniowy
Zestaw surówek
Deser
Ciasto deserowe
Kawa, herbata
Zimna płyta
Zimna płyta
Patera serów z orzechami i winogronami
Grzanki z tatarem
Śledzie na dwa sposoby
Sałatka sycylijska
Jajka faszerowane
Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Zimne napoje 0,5 l / os. (sok, woda)

Stół wiejski - bufet
Kiełbasa myśliwska, kabanosy, kiełbasa swojska, pasztet, smalec zbójnicki
Szynka swojska, szynka wędzona, łopatka wędzona
Golonka wieprzowa, salceson
Chleb wiejski, pieczywo mieszane, dodatki
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Propozycja 8 - cena 155 zł
Przystawka
Sałatka Tysiąca Wysp z bagietką czosnkową
Gorące danie w formie bufetu
Rosół z makaronem i kluskami drobiowymi
Udko z kaczki w pomarańczach
Rolada śląska wołowa
Ziemniaki z wody, kluski śląskie
Kapusta z czerwonej kapusty, zestaw surówek
Deser
Lody z gorącymi malinami
Kawa, herbata
Zimna płyta
Deska mięs pieczonych i swojskich wędlin
Deska serów z winogronami i orzechami
Pasztet swojski z żurawiną
Galaretka wieprzowa
Jaja faszerowane
Śledź w śmietanie
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka ryżowa z wędzonym kurczakiem
Pieczywo, masło, smalec, marynaty
Zimne napoje w dzbankach 0,5 l / os. (sok, woda)
Ciepła kolacja
Bogracz z pieczywem
Barszcz z krokietem
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