MENU
Menu I
Tartinka, salsa paprykowa, pieczony schab – 2szt.
Mini sałatka Cezar - 1 szt.
Tortilla, kurczak grillowany, warzywa, sos firmowy – 2szt.
Vol-au-vent, pasta z bakłażana z wędzonym łososiem – 2szt.
Cena 29zł
Menu II
Tartinka, pasta z tuńczykiem, pomidor suszony, czarna oliwka – 2szt.
Crostini, kurczak, salsa paprykowa – 2szt.
Vol-au-vent, szpinak, feta – 2szt.
Pumpernikiel, pasztet, konfitura z żurawiny - 2szt.
Tarteletka z mascarpone i owocami - 1szt.
Cena 41zł
Menu III
Tartinka, fasola, kukurydza, por, sos pikantny – 2szt.
Mini sałatka, marynowana wołowina, kasza bulgur, rukola, dressing
musztardowo-miodowy - 1 szt.
Crostini, schab pieczony, mus śliwkowy, rukola, grzanka – 2szt.
Samosy, burak, kozi ser – 2szt.
Tortilla, łosoś, szpinak, serek chrzanowy - 2szt.
Tiramisu, 1szt.
Cena 53zł
Menu IV – Wegetariańskie
Tartinka, wędzone tofu, salsa paprykowa, rukola – 2szt.
Vol-au-vent, pasta z czerwonej fasoli, ogórek zielony, kiełki – 2 szt.
Mini sałatka z komosą ryżową i warzywami – 1szt.
Mus owocowy z prażonym crunchy - 1szt.
Cena 29zł

Proszę wybrać min. 4szt. każdego zestawu

Skomponuj swoje menu
PRZYSTAWKA
SŁODKI BUFET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(serwowana)

Szarlotka - 2szt. 14zł
Sernik – 2szt. 14zł
Ciasto serowo-makowe - 2szt 14zł
Carpaccio
z buraka - 2szt 14zł
Brownie
z owocami
Rolada bezowa z mascarpone i malinami - 1szt 12zł
Ser regionalny
z Wańczykówki
Babeczki
portugalskie
- 1szt 8zł
Tarteletki z mascarpone i owocami - 2szt 12zł
Orzech włoski
Tiramisu
- 1szt 12zł
Panna cotta - 1szt 10zł
Dresing balsamiczny
Mus owocowy z prażonym crunchy - 1szt 10zł
Patera
Rukolaowoców (owoce sezonowe, filetowane) 1kg 70zł

PRZYSTAWKI – FINGERFOOD
ZUPA
1. tartinka, pasta z tuńczyka, pomidor suszony, czarna oliwka - 2szt 8zł
(podawana w wazach, ok 320-330 ml/os)
2. tartinka, fasola, kukurydza, por, sos pikantny - 2szt 8zł
3. tartinka, wędzone tofu, salsa paprykowa, rukola - 2szt 8zł
4. tartinka, salsa paprykowa, pieczony schab - 2szt 8zł
Pieczone ziemniaki z rozmarynem
5. ciasto francuskie, ser żółty, szynka, papryka - 3szt 10zł
6. ciasto
francuskie,
Kopytka
z masłemser żółty, tapenada z oliwek i suszonych pomidorów - 3szt 10zł
7. tortilla, humus, awokado, suszony pomidor - 2szt 10zł
8. tortilla, kurczak grillowany, warzywa, sos firmowy - 2szt 10zł
9. tortilla,
łosoś, szpinak,
serek chrzanowy - 2szt 12zł
Woda mineralna
z cytryną
10. pumpernikiel, pasta z wędzonego pstrąga, kapary - 2szt 8zł
Sok pomarańczowy
i jabłkowy
11. pumpernikiel,
pasztet,
konfitura z żurawiny - 2szt 8zł
12. crostini, kurczak, salsa paprykowa - 2szt 8zł
Kawa i herbata w formie bufetu
13. crostini, schab pieczony, mus śliwkowy, rukola - 2szt 8zł
14. crostini – tatar z łososia, koperek 2szt 12zł
15. crostini, pomidor, mozzarella, sos balsamiczny - 2szt 8zł
CENA
16. pieczywo
Vasa, pasztet z czerwonej soczewicy, kompresowana cukinia - 2szt. 8zł
17. vol-au-vent,
99 zł / os. pasta z bakłażana, wędzony łosoś - 2szt. 10zł
18. vol-au-vent, tapenada oliwkowa, szynka parmeńska - 2szt. 10zł
19. vol-au-vent, szpinak, feta, pomidor koktajlowy 2szt. - 10zł
20. vol-au-vent, pasta z czerwonej fasoli, ogórek zielony, kiełki - 2szt. 10zł
21. samosy, ziemniak, groszek zielony, kolendra - 2szt. 12zł
22. samosy, kozi ser, burak - 2szt. 14zł
23. mini sałatka: krewetki koktajlowe, kus-kus, warzywa - 2szt. 14zł
24. mini sałatka: marynowana wołowina, kasza bulgur, rukola, dressing
musztardowo – miodowy - 2szt. 16zł
25. mini sałatka z komosą ryżową i warzywami - 2szt. 12zł
26. mini sałatka Cezar - 2szt. 12zł
27. mini sałatka Capresse - 2szt. 12zł

BUŁECZKI KOKTAILOWE (PIECZYWO MIX, MASŁO, DODATKI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pasta w wędzonego łososia, kompresowany ogórek, koperek - 2szt. 9zł
pasta jajeczna, bekon, pomidor, ogórek, sałata - 2szt. 9zł
pasta z tuńczyka, ser żółty, papryka, ruccola - 2szt. 9zł
serek chrzanowy, wędzony łosoś, ogórek, natka pietruszki - 2szt. 11zł
szynka staropolska, sałata, ogórek, papryka, majonez grzybowy - 2szt. 9zł
3 rodzaje sera, pomidor koktajlowy, ruccola - 2szt. 9zł
serek twarogowy z koperkiem, wędlina drobiowa, papryka, sałata - 2szt. 9zł
pasta z czerwonej fasoli, ogórek zielony, kiełki - 2szt. 9zł

9. sandwich - chleb tostowy, bekon, sos duński, ser żółty, sałata, ogórek kiszony
- 1szt. 15zł
10. mini burger - wołowina, czerwona cebula, ogórek konserwowy, pomidor, ser
żółty, sałata - 1szt. 15zł
11. bagietka, mozzarella, pomidor suszony, szynka wieprzowa, sałata - 1szt. 15zł

Potrawy możemy przygotować na:
- półmisek porcelanowy lub szklany – kaucja za wypożyczenie 50zł 1szt.
- jednorazowa taca 5zł / 1szt

Proszę wybrać min. 4 szt. przy min. 5 pozycjach

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym menu,
prosimy o kontakt telefoniczny bądz mailowy
tel.: 786 948 452, e-mail: s.les@hotelfado.pl

