PROPOZYCJA MENU

Powitanie lampką wina musującego

Zupa (do wyboru jedna pozycja)

Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym
Rosół domowy
Krem pomidorowy z grzankami
DANIE GŁÓWNE

MIĘSA

(do wyboru jedna pozycja)
Roladki drobiowe faszerowane szpinakiem i mozzarellą
Polędwiczka w sosie grzybowym lub śliwkowym
Pieczeń z karczku w ziołach
Kotlet de volaille z masłem ziołowym i żółtym serem

DODATKI

(serwowane wieloporcjowo)
Kluski śląskie
Gotowane ziemniaczki z koperkiem

ZESTAW
SURÓWEK

l

(do wyboru 3 pozycje)
Surówka z białej kapusty i ananasa / duet marchewki i zielonego
groszku / surówka z kapusty czerwonej / surówka z marchwi na
słodko / buraczki z cebulą

*MENU DLA WEGETARIAN (DO UZGODNIENIA NA SPOTKANIU)

DESER

Ciasta bankietowe w towarzystwie ciasteczek
Kawa, herbata, herbaty smakowe (wersja nielimitowana)

NAPOJE

Coca-cola, fanta, sprite 1l/os.
Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy)
Woda niegazowana z miętą i cytryną (wersja nielimitowana)

ZIMNA PŁYTA

Sałatka grecka / kanapeczki koktajlowe / patera mięs z sosami
różnokolorowe tartinki / bruschetta z pomidorami i mozzarellą deska
serów z kiścią winogron / dodatki warzywne : pomidory, ogórki /
sałatka gyros / pieczywo oraz masło
KOLACJA I

l

Półmisek gorących przekąsek indyjskich:
(podawany z 3 sosami o różnym stopniu ostrości)
- pierożki Singera z nadzieniem warzywnym
- paluszki z kurczaka panierowane w mące z soczewicy
- jeże cebulowe z ziemniaczkami

KOLACJA II (do wyboru jedna pozycja)

Bulion z kluseczkami
Barszcz z pierożkiem samosa
Bogracz z kluseczkami kładzionymi
DODATKI

Patera z owocami
Chipsy oraz paluszki

PAKIETY STUDNIÓWKOWE

PAKIET STANDARD

Pełen pakiet konsumpcyjny
Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sali
Oprawa muzyczna
Profesjonalne zdobienie ciała henną i jaguą
GRATIS! Fontanna czekoladowa
Cena:
140 zł/os.
PAKIET ALL INCLUSIVE

l

Pełen pakiet konsumpcyjny
Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sali
Oprawa muzyczna
Profesjonalne zdobienie ciała henną i jaguą
Pokaz tradycyjnego tańca brzucha
FOTOBUDKA!
GRATIS! Fontanna czekoladowa
Cena:
160 zł/os.

*proponowane atrakcje dodatkowe można modyfikować według uznania i preferencji
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt :
Katarzyna Pietras - Faruque tel. 606 316 989
Magdalena Poniatowska
tel. 604 057 684

