Półmetek w Hotelu Zimowit***
Propozycja I – 100 zł
Przystawka:
 Kolorowy szaszłyk

Danie główne (do wyboru):





Rolada z indyka w sosie majerankowym, ziemnaiki opiekane, zestaw surówk
Delikatny kotlet drobiowy z pieczarkami i serem mozarella, frytki, zestaw surówek
Klopsiki w sosie pieczarkowym, ziemnaiki z koperkiem i cebulką , zestaw surówek
De volaille serwowany z rizotto, zestaw surówek

Zimna płyta w postaci stołu szwedzkiego:









Sałatka prezydencka
Sałatka z pieczonym kurczakiem i sosem koktailowym
Sałatka Grecka z lekkim sosem vinaigrette
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym
Mix wędlin
Nuggetsy z kurczaka
Koreczki/kanapeczki
Pieczywo

Dodatkowo cena zawiera:





Ciasteczka deserowe 10dkg na osobę
Chipsy, paluszki, orzeszki
Napoje zimne: sok, woda, napoje gazowane 1,5 l/osoba
Napoje gorące: kawa, herbata- bez ograniczeń

Propozycja II – 110zł
Zupa: (do wyboru):
 rosół z makaronem
 zupa pieczarkowa z kluseczkami
 krem pomidorowy z serem mozarella

Danie główne (do wyboru):





Rolada z indyka w sosie majerankowym, ziemnaiki opiekane, zestaw surówk
Delikatny kotlet drobiowy z pieczarkami i serem mozarella, frytki, zestaw surówek
Klopsiki w sosie pieczarkowym, ziemnaiki z koperkiem i cebulką , zestaw surówek
De volaille serwowany z rizotto, zestaw surówek

Zimna płyta w postaci stołu szwedzkiego:









Sałatka prezydencka
Sałatka z pieczonym kurczakiem i sosem koktailowym
Sałatka Grecka z lekkim sosem vinaigrette
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym
Mix wędlin
Nuggetsy z kurczaka
Koreczki/kanapeczki
Pieczywo

Dodatkowo cena zawiera:





Ciasteczka deserowe 10dkg na osobę
Chipsy, paluszki, orzeszki
Napoje zimne: sok, woda, napoje gazowane 1,5 l/osoba
Napoje gorące: kawa, herbata- bez ograniczeń

POPOZYCJA III – 120 zł
Zupa: (do wyboru):




rosół z makaronem
zupa pieczarkowa z kluseczkami
krem pomidorowy z serem mozarella

Danie główne (do wyboru):





Rolada z indyka w sosie majerankowym, ziemnaiki opiekane, zestaw surówk
Delikatny kotlet drobiowy z pieczarkami i serem mozarella, frytki, zestaw surówek
Klopsiki w sosie pieczarkowym, ziemnaiki z koperkiem i cebulką , zestaw surówek
De volaille serwowany z rizotto, zestaw surówek

Zimna płyta w postaci stołu szwedzkiego:









Sałatka prezydencka
Sałatka z pieczonym kurczakiem i sosem koktailowym
Sałatka Grecka z lekkim sosem vinaigrette
Ruloniki z szynki z dipem chrzanowym
Mix wędlin
Nuggetsy z kurczaka
Koreczki/kanapeczki
Pieczywo

Kolacja:


Strogonow z zapiekanką

Dodatkowo cena zawiera:





Ciasteczka deserowe 10dkg na osobę
Chipsy, paluszki, orzeszki
Napoje zimne: sok, woda, napoje gazowane 1,5 l/osoba
Napoje gorące: kawa, herbata- bez ograniczeń

