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Pakiet ten jest bardzo wygodną formą samoobsługi  na wydarzeniach takich 

jak event , kolacja, lunch ,konferencjach   itp.                                                 

  

 

  Bufet 49 netto(8%vat) /os  

 

Przekąski zimne wybór 3 pozycji: 

 Quische /suszony pomidor/szpinak vege lub z kurczakiem  

 Quische /tuńczyk /kapary /szczypior/  vege  

 Tortilla /salami /oliwka /serek ziołowy 

 Tortilla /kurczak /świeże warzywa /serek ziołowy   

 Tortilla/ świeże warzywa /mascarpone /bazylia/  vege  

 Wybór pasztetów /marynaty /żurawina   

 Satay z kurczaka /sos limonowy  

 Schab pieczony /mus jajeczno-chrzanowy  

 Carpaccio z buraka/Rudola /feta  /vege  

 Świeże warzywa /wybór dipów/  vege  

 Chrupiąca samosa sos chili / vege  

 Roladki z grillowanej cukini /serek bazylikowy  

 Springrolls warzywne z dipami /vege  

 

 

Sałaty 2do wyboru ; 

 Mix sałat /wątróbka drobiowa/winegret malinowy  

 Sałatka /makaron far fale/pieczone warzywa/oliwki /feta /vege  

 Mix sałat z camembertem /bakalie /owoc granatu /winegret mango /vege  

 Caprese /pomidory /mozarella /pomarańcza/Pesto /vege 

 Cezar/kurczak /kapary /parmezan lub vege z krewetka 

 Sałatka z pieczonych ziemniaków /pieczony bekon /pieczarki /ogórek /sos majonezowy 

/szczypior  
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Zupa do wyboru 1: 

 Klasyczny Krem z pieczonych pomidorów /grzanka ziołowa /vege  

 Krem z białych warzyw /chips z jarmużu /vege  

 Krem z zielonego groszku  /mieta /groszek prysiowy /vege  

 Krem z pieczonych batatów /dynia /mleko kokosowe /chili /vege  

 Cebulowa z tymiankiem /grzanka serowa /vege  

 

 

II Dania główne 2 do wyboru  

 Pieczona karkówka /sos majerankowy  

 Luzowane poudzia z kurczaka /sos pomidorowy 

 Pierogi ze szpinakiem /sos beszamelowy  

 Gulasz wołowy/grzyby  

 Grillowana pierś z kurczaka /sos szpinakowy  

 Dorsz pieczony /sos cytrynowy  

 Escalopki wieprzowe /sos demi  

 Czarny makaron tiagatelle /pomidory/bazylia  

 Pierogi/     warzywa/ ser feta /pestki słonecznika/vege  

 

Dodatki 2do wyboru : 

 Pęczotto z pieczarkami  

 Ryż z warzywami  

 Kopytka opiekane /pomidory /szpinak  

 Kopytka opiekane /prażona cebula  

 Ziemniaki opiekane z ziołami /masło czosnkowe  

 Kasza gryczana z prażona cebulką  

 Warzywa gotowane /prażone migdały  

 

 

Deser : 

Mix ciast : 

 Sernik  

 Jabłecznik  
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 Tarto letki z owocami  
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