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Przekąski i Sałatki
Wybór wędlin włoskich i polskich: szynka parmeńska, salami, bresaola, szynka wędzona,
kiełbasa lisiecka, speck, kiełbasa wiejska
Sałatka Cezar z kurczakiem z wolnego wybiegu, chrupiący bekon
Sałatka z karmelizowanych moreli z kozim serem i burakami
Sałatka z krewetek z ananasem i ogórkiem
Sałatka z burratą z marynowanymi pomidorami
Sałatka panzanella z grzankami z focaccii
Terrina z kaczki i karmelizowanego jabłka

Ryby wędzone
Łosoś wędzony, łosoś gravlax, turbot marynowany
Kapary, chrzan, musztarda, marynowana cebula

Bar Sałatkowy
Świeża sałata z dodatkami:
Papryka, pomidorki koktajlowe, ogórek, oliwki marynowane
Karczochy, kapary, suszone pomidory
Pestki słonecznika, pestki dyni, orzechy nerkowca
Oliwa z oliwek, wybór octów i dressingów
Kremowy chrzan, marynowane buraki, marynowane warzywa, korniszony sos tatarski

Chleb rzemieślniczy
Focaccia pomidorowo - rozmarynowa
Pączki z czosnkiem i mozzarellą
Bohenek żytni i z ziarnami
Bohenek słonecznikowy
Mini ciabatta

Stacja carvingu
Antrykot z kością, wybór jus, musztarda
Sos z szalotki i wina porto, musztarda chrzanowa
Organiczny łosoś wellington, krem chrzanowy

Szynka Parma
Świeżo pokrojona szynka parmeńska
Rozmaryn i cebula, focaccia, marynowane oliwki, paluszek grissini, parmezan

Stacja Sushi na żywo
Rolka z łososiem
Futomaki z słodkim ziemniakiem
Rolka Uramaki z awokado
Rolka Hosomaki z ogórkiem i serkiem kremowym
Piklowany imbir, sos sojowy, wasabi

Makarony
Rigatoni z ragout wołowym
Spaghetti carbonara
Risotto z owocami morza i pesto

Tatar
Siekana wołowina Angus
Jajka przepiórcze, rzodkiewka, musztarda, chrupiąca cebula

Dania z bufetu
Konfitowana noga z kaczki, creme de cassis
Ziemniaki pieczone w garnku z cebulą sauté
Marchewki pieczone w miodzie
Brukselka w maśle
Grillowane warzywa z pesto

Zupy
Zupa z grzybów leśnych z warzywami korzeniowymi
Zupa z gnocchi i kiełbasą
Minestrone z warzywami sezonowymi

Desery
Sernik ricotta z sosem malinowym
Ciasto szwarcwaldzkie
Tarta z ciemnej czekolady z morelami
Krem brulee, mango, mięta
Pavlova z truskawkami
Cannoli z pistacjami
Klasyczne tiramisu

Owoce
Wybór pojedynczo krojonych owoców i całych owoców

Stacja z serami
Wybór europejskich i lokalnych serów
Suszone owoce i orzechy, miód, wybór krakersów, chutney owocowy

795 PLN ZA OSOBĘ + 10% opłaty serwisowej

