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Pakiet ten  jest bardzo wygodną formą samoobsługi  na 

wydarzeniach takich jak event , kolacja, lunch 

,konferencjach   itp.                                                 

 

 

                                                      Bufet 99zł  netto/os  przy minimum 50 osób  

Przekąski zimne wybór 5pozycji: 

 Quische /suszony pomidor/szpinak / vege/lub kurczak  

 Quische /tuńczyk /kapary /szczypior  

 Tortilla /salami /oliwka /serek ziołowy 

 Tortilla /kurczak /świeże warzywa /serek ziołowy   

 Tortilla/ świeże warzywa /mascarpone /bazylia  

 Wybór pasztetów /marynaty /żurawina   

 Satay  z kurczaka /sos limonowy  

 Schab pieczony /mus jajeczno-chrzanowy  

 Tarta /bekon /por /szczypior 

 Indyk pieczony /sos tonato vitello  

 Szynka dojrzewająca /melon /ser pleśniowy  

 Rolada wieprzowa /żurawina /camembert /dip śliwkowy  

 Pieczony burak/kozi ser/karmelizowane orzechy /Rukola  

 Świeże warzywa /wybór dipów /vege  

 Tatar z pomidorów i karczocha /grzanka ziołowa /vege  

 Wybór mini roladek /szynka dojrzewająca ,kremowy serek ,rukola /grillowany bakłażan 

,konfitura z czerwonej cebuli ,kozi ser/cukinia ,feta ,suszony pomidor  

 Gravalax z łososia /mus z buraka /kiełki  

 Tym baliki /warzywa /jajko przepiórcze /kurczak /ocet z czarnego bzu 

 Mięsa pieczyste/pikle /sos tatarski /musztarda jabłkowa  

 Grillowana cukinia /serek ziołowy /kolorowe warzywa /vege  

 Pieczone buraki /Rudola /feta /oliwki /vege  

 Vol Au wents /mus z białej fasoli /suszone pomidory /czarnuszka /vege  
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 Makaronowe muszle /sałatka z paluszków krabowych /vege  

 

Sałaty 4do wyboru  

 Mix sałat /wątróbka drobiowa/winegret malinowy  

 Sałatka /makaron farfale/pieczone warzywa/oliwki /feta/vege  

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

 Caprese /pomidory /mozarella /pomarańcza/grillowana cukinia /bazylia /sos balsamiczny  

 Cezar/kurczak /kapary /parmezan  

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

/szczypior  

 Sałatka z brokuł /prażone migdały /suszona żurawina /sos jogurtowy /vege  

 Sałatka z pęczakiem /warzywami /wołowina  

 Mix sałat z marynowaną dynia /feta /pomidory chery  /winegret /vege  

 Mix sałat /grillowany ser halumi /cytrusy /owoce granatu /miechunka /sos miodowy /vege  

 Mix sałat/krewetki /kukurydza /kapary/sos sweet Chilli /vege  

 Sałatka z pęczaku /pieczone buraki /kiełki słonecznika /prażone pestki /sos chili /vege  

 Liście szpinaku /prażony bekon /boczniaki /grzanka  /papryka  

 Sałatka grecka /świeże warzywa /sałata /feta /oliwki /vege  

 Grillowane warzywa /oliwki /ser feta /ocet balsamiczny /vege  

Zupa do wyboru 1 

 Klasyczny Krem z pieczonych pomidorów /grzanka ziołowa /vege  

 Krem z białych warzyw /chips z jarmużu /vege  

 Krem z zielonego /miętą /groszek ptysiowy /vege  

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

 Cebulowa z tymiankiem /grzanka serowa /vege  

 Staropolski Żur 

 Tajska zupa kokosowa /kurczak  

 Zupa rybna  

 Gulaszowa z kluseczkami  

 Żurek jabłkowy  

 Krem gruszka –pietruszka /vege  

 Minestrone z szynką parmeńską  

II Dania główne 3 do wyboru : 

 Pieczona karkówka /sos majerankowy  

 Luzowane podudzia z kurczaka /sos pomidorowy 

 Pierogi ze szpinakiem /sos beszamelowy  

 Gulasz wołowy/grzyby  

 Grillowana pierś z kurczaka /sos szpinakowy  

 Dorsz pieczony /sos cytrynowy  
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 Escalopki wieprzowe /sos demi  

 Indyk /sos hawajski  

 Pierogi z mięsem /ruskie  

 Gniochi ziemniaczane /sos grzybowy /koper  

 Pulpeciki jagnięce /sos żurawinowy  

 Karmazyn /sos z kiszonego ogórka  

 Pieczony łosos w sosie z białego wina  

 Ravioli z ricottą i szpinakiem /sos  pomidorowy /vege  

 Mini falafelki z sosem chariso /vege  

 Chili concarne  

 Krokiety po mexykańsku  

 Pierogi /szparagi/ feta /vege  

 Czarne tiagatelle /pomidory /bazylia  

 Pierogi do wyboru :mięso/ruskie /kapusta grzyby /vege  

 Pierogi /soczewica /suszone pomidory \vege  

 

Dodatki 3do wyboru : 

 Pęczotto z pieczarkami  

 Ryż z warzywami  

 Kopytka /szpinak /pomidory koktajlowe  

 Kopytka /prażona cebulka  

 Ziemniaki opiekane w świeżych ziołach /masło czosnkowe  

 Kasza gryczana z prażona cebulką  

 Marchew glazurowana  

 Bukiet warzyw /prażone migdały  

 Buraczki w balsamico  

 Kapusta zasmażana  

 Zapiekanka ziemniaczana  

 Mix gniochi /buraczane/szpinakowe/ziemniaczane  

 Grilowane warzywa /feta /tymianek  

Deser:  

 Mix ciast : 

1. Sernik z maliną  

2. Comber  

3. Jabłecznik  

 

 Tartoletki z owocami  

 Pana cotta waniliowa/sos owocowy  

 Mus straciatella /brzoskwinia  

 Mus truskawkowy /amarettini  
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