Propozycja organizacji przyjęcia z okazji Chrztu Świętego
w Hotelu Zimowit***
Propozycja I – 150 zł
Zupa (do wyboru):








Rosół z makaronem
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
Minestrone

Danie główne (do wyboru):
Polędwiczka wieprzowa rolowana z papryką i szynką na ziemniaczanym puree z sosem tymiankowym i bukietem
surówek
Rolada z indyka z musem z boczku i kawałkami kurczaka podana na ziemniaczanym puree z sosem
borowikowym i bukietem surówek
Schab pieczony w aromacie kminku i pierś z kurczaka faszerowana leśnym runem(grzybami) na ziemniaczanym
puree z sosem majerankowym i bukietem surówek

Deser (do wyboru):



Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną
Lody z bitą śmietaną i owocami

Tort okolicznościowy (w cenie):
Zimna płyta:









Sałatka jarzynowa
Sałatka prezydencja
Sałatka z kapusty pekińskiej z kurczakiem
Galaretka drobiowa
Mięsa pieczone, wędliny,
Śledź po kaszubsku z wędzoną śliwką
Różyczki z szynki
Jajka faszerowane pieczarkami i szynką

Słodkości:



Ciasta tortowe
Ciasteczka kruche




Zupa z pieczonego indyka, zielonych warzyw i cukinii podana z kluseczkami
Zupa z wieprzowiny z pieczonymi ziemniakami, warzywami i białą kiełbasą
w aromacie kminku i majeranku

Kolacja(do wyboru):

Napoje:
Kawa/herbata – bez ogr., napoje gazowane :cola, fanta, sprite (2szt/os.)
Sok owocowy, Woda mineralna- bez ogr.

Propozycja II – 160 zł
Zupa (do wyboru):




Rosół z makaronem
Krem brokułowy
Krem porowo-serowy z wędzoną szynką



Polędwiczka wieprzowa rolowana z papryką i szynką na ziemniaczanym puree z sosem tymiankowym i bukietem
surówek
Rolada z indyka z musem z boczku i kawałkami kurczaka podana na ziemniaczanym puree z sosem
borowikowym i bukietem surówek
Schab pieczony w aromacie kminku i pierś kurczaka faszerowana leśnym runem (grzybami) na ziemniaczanym
puree z sosem majerankowym i bukietem surówek

Danie główne (do wyboru):



Deser(do wyboru):



Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną
Lody z bitą śmietaną i owocami

Tort okolicznościowy (w cenie):
Zimna płyta:









Sałatka węgierska
Sałatka grecka
Sałatka prezydencka
Galaretka drobiowa
Mięsa pieczone, wędliny,
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym
Trufle drobiowe z kurczaka z sosem musztardowo-czosnkowym
Tortilla z serkiem mascarpone i oliwkami



Ciasta tortowe, ciasteczka, owoce

Słodkości:
Kolacja (do wyboru):



Roladki drobiowe ze szpinakiem i sosem serowym serwowane z ryżem i warzywami
Polędwiczka wieprzowa rolowana w boczku z musem drobiowym serwowana z ziemniaczanym rostii i
smażonymi warzywami

Napoje:
Kawa/herbata- bez ogr., napoje gazowane: cola, fanta, sprite – bez ogr.
Sok owocowy, Woda mineralna- bez ogr.

Możliwość zamówienia szyszki 25zł/sztuka
Pokoju do karmienia 100zł

