CATERING NA WESELE

MENU:
Powitanie kieliszkiem prosecco

DANIA SERWOWANE DO STOŁU

Zupa:
 Bulion grzybowy z łazankami
lub
 Consomme z kurczaka z lubczykiem i domowym makaronem
Danie główne:
 Polędwiczki wieprzowe nadziewane śliwkami zawinięte w chrupiące
plastry wędzonego bekonu, gnocchi z sosem truflowym, kalafior
romanesco
lub
 Filet z mazurskiego sandacza w kremowym sosie cytrynowym, puree
ziemniaczano-szpinakowe, grillowany pomidor malinowy
Deser:
 Tiramisu posypane pudrem z kawy Arabica

Dla dzieci:
 Rosołek z lanymi kluseczkami
 Nuggetsy z kurczaka
 Ziemniaczki z koperkiem
 Surówka z marchewki
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DANIA W PODGRZEWACZACH
Dania gorące:
 Pieczony filet z kurczaka w lekkim sosie z borowików i tymianku
 Dorsz zapiekany z ziołowym pesto i sosem kaparowym
 Krem pomidorowy z bazylią
Dodatki:
 Ziemniaki opiekane z ziołami i czosnkiem
 Kluski śląskie
 Bukiet warzyw z sosem maślano-ziołowym
 Zestaw surówek

BUFET ZIMNY
Przystawki:
 Półmisek wędlin i pasztetów z wyborem sosów
 Carpaccio wołowe podane na rukoli z dodatkiem świeżo tartego
parmezanu i oliwy truflowej
 Cukinia faszerowana kaszą bulgur i warzywami
 Tymbaliki drobiowe z jajkiem przepiórczym i warzywami (galaretka
drobiowa)
 Deska serów z winogronami i słonymi krakersami
Stół z sushi

Sałatki:
 Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem i grzankami z sosem
czosnkowym z dodatkiem anchois
 Sałatka grecka z fetą i oliwkami
 Carpaccio z pieczonego buraka
 Tradycyjna sałatka jarzynowa
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BUFET SŁODKI
Desery:
 Wybór ciast domowych
 Mini panna cotta
 Mini mus czekoladowy
 Mini bezy
Owoce:
 Pomarańcze, jabłka, banany, kiwi, winogrona, mandarynki, ananas

Tort weselny:
 Śmietanowo-wiśniowy

DANIE GORĄCE na zakończenie
serwowane do stołu
Zupa:
 Barszcz czerwony z pasztecikiem
lub
 Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbaską

BUFET Z NAPOJAMI
Napoje gorące:
 Kawa
 Herbata (czarna, zielona, owocowe)
Dodatki: mleko, cukier, cytryna
Napoje zimne:
 Woda mineralna z plastrami cytryny i miętą
 Sok jabłkowy
 Sok pomarańczowy
 Cola, Fanta, Sprite
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