Pierwsze Danie Gorące
Rosół z makaronem plus
jedna zupa do wyboru:

Flaki po królewsku
Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem i makaronem ryżowym
Zupa porowo-serowa z mięsnymi kulkami
Zupa cebulowa z grzankami i serem
Zupa z leśnych grzybów
Krem z białych warzyw z zielonym pesto bazyliowym
Krem z grzybów z żubrówką i grzankami
Krem z zielonego groszku z płatkami migdałów
Krem pomidorowy z serkiem mascarpone
Krem z brokuł z grzankami ziołowymi
Krem pieczarkowy

Drugie Danie Gorące
Serwowane dla każdego indywidualnie
jedno danie do wyboru:
Udo kaczki confit, sos wiśniowo-żurawinowy, gratina ziemniaczana, mix sałat
Łosoś z pieca, pesto bazyliowe, gratina ziemniaczana, fasolka szparagowa, rukola
Pierś drobiowa sous vide, sos teriyaky, biały sezam, frytki stekhuse, orientalna sałatka z kiełkami
Pierś z indyka sous vide, sos pelatti-mascarpone, włoskie gnocchi, mix sałat
Pieczeń wieprzowa, sos grzybowy, puree ziemniaczano - chrzanowe, sałatka z buraczków
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Trzecie Danie Gorące
Serwowane wieloporcjowo na półmiskach – 3 dania do wyboru:
Kieszeń drobiowa ze szpinakiem i serem fetą
Kotlet de volaille
Udko kurczaka faszerowane pieczarkami
Sakiewki naleśnikowe z farszem drobiowo-pieczarkowym , sos sweet chilli
Pierś drobiowa panierowana zapieczona z serem, ananasem i żurawiną
Sakiewki Zagłoby
Żeberka w sosie BBQ
Schab sous vide w sosie z powideł śliwkowych
Łódeczki ziemniaczane / zestaw surówek

Czwarte Danie Gorące
Serwowane wieloporcjowo na półmiskach – 3dania do wyboru:
Roladki z indyka z warzywami w sosie serowym
Schab po szwajcarsku
Pierś z kurczaka z grillowaną cukinią i serem
Kieszeń drobiowa z warzywami w sosie francuskim
Okoń morski w sosie porowym
Kolorowe szaszłyki wieprzowe z warzywami
Karkówka pieczona w sosie paprykowym
Ziemniaki z wody z koperkiem / Surówka z kapusty pekińskiej z warzywami i sosem jogurtowym

Piąte Danie Gorące
Serwowane wieloporcjowo na półmiskach – 2 dania do wyboru:
Bigos staropolski z wędzonką
Kartacze
Pierogi z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie
Babka ziemniaczana

Szóste Danie Gorące
Jedna zupa do wyboru:
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Zupa gulaszowa
Żurek na zakwasie z białą kiełbasą
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Przystawki ( 8 do wyboru)
Wrapsy z kurczakiem warzywami i sosem bbq
Kebabiki drobiowe serwowane z sosem ajwar
Galantyna drobiowa z pietruszką
Półmisek wędlin domowych i pasztetów z ćwikłą
Smalczyk z ogórkiem kiszonym
Wrapsy z łososiem wędzonym, kaparami i pastą wasabi
Ryba po grecku
Ozory wołowe w sosie chrzanowym
Pstrąg w occie
Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem
Tymbaliki z kurczaka z groszkiem i kukurydzą
Schab po warszawsku z pastą chrzanowo-jajeczną
Łosoś norweski w porach z ziarnami gorczycy
Pieczarki portobello faszerowane kurczakiem i warzywami
Szczupak faszerowany z sosem majonezowo-cytrynowym
Koreczki z hiszpańską kiełbasą chorizo
Jaja z wędzonym łososiem i kawiorem
Kruche korpusy z pastą z wędzonej makreli i kawiorem
Babeczki z mini mozzarellą z pomidorkiem cherry w sosie salsa verde
Śledź ze świeżym ogórkiem, jabłkiem, koprem i cytryną w sosie śmietanowo-majonezowym

Sałatki ( 4 do wyboru )
Sałatka Cezar, sałata rzymska, kurczak, pomidor, ogórek, parmezan, grzanki, sos cesarski
Sałatka Americano z kurczakiem w płatkach ryżowych, granat, pomidor, ogórek, dresing chrzanowy
Sałatka Gyros, kapusta pekińska, kurczak, warzywa sos 100 wysp
Sałatka Avocado, pieczony indyk, żurawina, pestki dyni, nachosy, dresing kolendrowy
Sałatka Grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka Brokułowa, bekon, jajko, kukurydza, ananas, sos majonezowy
Sałatka Jarzynowa tradycyjna
Sałatka Wędzony Kurczak, ananas, por, kukurydza
Sałatka Szopska z serem bałkańskim
Sałata Caprese, mozzarella, pomidory, bazylia, oliwki, sos pesto

Bufet ciast i owoców
Bufet słodkich ciast i deserów
Owoce sezonowe (truskawki, czereśnie, arbuzy...)
Banany, winogrona, mandarynki, pomarańcze, kiwi…
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