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MENU
KOLACJA SYLWESTROWA

Welcome drink
Aperitif szampański na przywitanie 

Przystawka
Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem, 
kaparami i rukolą

Zupa
Krem z dyni z pieczoną papryką  

Danie główne
Konfit z udka gęsi, kopytka, sos pieczeniowy, 
karmelizowane buraczki

Napoje
Wódka biała    250 ml / os.
Wino  0,5 but. / os.
Wino musujące   0,5 but. / os.
Woda mineralna   2 but. 330 ml / os.
Soki owocowe  500 ml / os. (w butelkach)
Napoje gazowane   2 puszki 330 ml / os.
Kawa , Herbata



BUFET  SYLWESTROWO-NOWOROCZNY        
Półmisek mięs pieczonych z morelami i śliwkami 
wędzonymi
Pieczony rostbef po angielsku marynowany 
w kolorowym pieprzu
Pasztet z królika z żurawiną i borowikami 
zapiekany w cieście francuskim
Tatar z polskiej wołowiny z cebulką, borowikami 
i ogórkiem
Kaczka faszerowana z owocami w maladze
Galantyna z drobiu z zielonym groszkiem
Łosoś w delikatnej galarecie w otoczeniu raków
Ryby faszerowane z krewetkami, szpinakiem 
i krabami
Łosoś i owoce morza marynowane w zalewie 
cytrynowej i brandy 
Koktajl z krewetek w pomidorach
Terriny warzywne 
Jajka faszerowane z szynką, tuńczykiem  
i kawiorem
Melon kantalupa z  szynką szwarcwaldzką
Różne ryby wędzone
Stacja wybornych wędlin i kiełbas
Wybór różnorodnych serów podanych z owocami 
i bakaliami

Sałatki
Sałatka z kurczaka z granatem, mango i orzechami 
nerkowca
Sałatka makaronowa z suszonymi pomidorami, 
serem feta, oliwkami, prażonymi pestkami dyni
Mix sałat z grillowanym serem kozim, gruszką, 
winogronami, orzechami włoskimi z sosem 
malinowym
Sałatka z tuńczykiem, pomidorami, ogórkiem 
i jajkiem
Pomidory z serem mozzarella i dressingiem 
bazyliowym

Sosy i dodatki
Sos tatarski
Sos tzatziki
Sos koktajlowy
Ćwikła z chrzanem
Oliwki, ogórki konserwowe, papryki, pikle, patisony, 
pieczarki marynowane
Wybór pieczywa różnego, masło

Bufet deserowy
Wybór pysznych ciast
Kolorowe kompozycje deserów z galaretką
Szaszłyki owocowe
Świeże owoce- winogrona, mandarynki, 
pomarańcze, gruszki, jabłka

Potrawy na gorąco serwowane w Nowym Roku
Szynka pieczona w glazurze z syropem 
klonowym
Tajski bulion drobiowy


