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Przyjêcia okolicznoœciowe

Menu I - 69 pln/ osoba

Zupa
Krem z bia³ych warzyw z pra¿onymi migda³ami

Danie gor¹ce
Pieczony karczek wieprzowy z sosem z suszonych pomidorów,
 podany z opiekanymi ziemniakami i bukietem surówek

Przystawki zimne
Pó³misek wêdlin i kie³bas podsuszanych
Roladki z wêdzonego ³ososia z musem chrzanowym
Sa³atka z wêdzonym serem, ananasem podana z dressingiem miêtowym
Mix sa³at z rwan¹ mozzarell¹, granatem, pomarañcz¹ 
i  sosem s³odko-kwaœnym

Dodatki
Wybór œwie¿ego pieczywa
Mas³o smakowe

Deser
Szarlotka lub sernik 

Napoje
Woda mineralna gazowana/niegazowana
Wybór herbat
Kawa



Menu II - 89 pln/ osoba

Zupa
Consommé z kaczki z ko³dunami

Danie gor¹ce
Staropolski zraz wieprzowy podany z zio³owymi kluseczkami 
i marynowanymi buraczkami

Przystawki zimne
Pó³misek miês pieczystych, pasztetów i wêdlin
Tortilla z kurczakiem, chrupi¹cymi warzywami i dipem Cezar
Roladka szpinakowa z wêdzonym ³ososiem i kremowym serkiem
Pieczona indyczka z orzechami nerkowca, ¿urawin¹ i œwie¿ym imbirem
Sa³atka z broku³ami, jajkiem i czerwon¹ fasol¹ w sosie aioli
Sa³atka z arbuzem, serem typu feta i oliwkami z miêtowym dressingiem

Dodatki
Wybór œwie¿ego pieczywa
Mas³o smakowe

Deser
Wybór ciast z naszej cukierni

Napoje
Woda mineralna gazowana/niegazowana
Napój 
Wybór herbat
Kawa
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Menu III - 109 pln/osoba

Zupa
Krem z pieczonych buraków ze s³onecznikiem

Danie gor¹ce
Udko z kaczki duszone w wiœniach, podane z gratin ziemniaczanym 
i julienne miêtowo-ogórkowym

Deser serwowany
Torcik bezowy z sosem ze œwie¿ych owoców

Przystawki zimne
Pó³misek  miês pieczystych, pasztetów i kie³bas
Pó³misek serów ¿ó³tych i pleœniowych z owocami
Jaja faszerowane kolorowymi musami
Ryba faszerowana w cytrynowej glazurze
Polêdwiczka wieprzowa z musem chrzanowym 
Sa³atka z pieczonego buraka z kozim serem i kremem balsamicznym
Szpinak z cytrusami, serem lazur i malinowym dressingiem

Dodatki
Wybór œwie¿ego pieczywa
Mas³o smakowe

Deser
Œwie¿e owoce sezonowe

Napoje
Woda mineralna gazowana/niegazowana
Napoje
Wybór herbat
Kawa

Pracownicy Dzia³u Sprzeda¿y pomog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie dostosowane do potrzeb Pañstwa firmy. 
Kontakt:Marzena Cyrankowska - Specjalista ds. Organizacji Imprez, tel. +48 600 294 052, 
e-mail:m.cyrankowska@bwportos.pl 
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