Sala bankietowa SADOVA
MENU 18-STKA
ZUPY (1 do wyboru):





Tradycyjny rosół z makaronem
Krem z brokułów z grzankami
Krem z pomidorów z mozzarellą i bazylią
Krem z białych warzyw ze słonecznikiem

GŁÓWNE DANIE ( 3 porcje/ os, 4 do wyboru):












De volaille z masełkiem
Roladka z fileta ze szpinakiem
Filet z kurczaka z suszonymi pomidorami serem mozzarella
Koperty schabowe faszerowane grzybami i serem
Zawijaniec z kapustą i grzybami
Steki z udek z warzywami z grilla
Udko z kurczaka
Kotlet schabowy tradycyjny
Karkówka w sosie pieczeniowym
Roladki mielone otulone boczkiem
Ryba w sosie koperkowym

DODATKI SKROBIOWE:






Ziemniaki z koperkiem
Frytki
Kluski śląskie
Bukiet surówek- 2 rodzaje
Mix sałat z sosem winegret i słonecznikiem
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Sala bankietowa SADOVA
ZIMNE ZAKĄSKI (3 porcje/ os, 5 do wyboru):









Pasztet własnej roboty
Duet mięs wieprzowych
Galantyna z kurczaka w otulinie z marchewki i liściem Nori
Schab finezja
Szynka z twarożkiem
Ryba po grecku
Śledzik po królewsku
Roladka drobiowa

SAŁATKI ( 2 do wyboru):






Sałatka grecka ( mix sałat, pomidor, ogórek, oliwki, czerwona cebula, feta, sos vinegrett )
Sałatka cezar ( mix sałat, grillowany kurczak, grzanki polane sosem czosnkowym )
Sałatka gyros ( kapusta pekińska, grillowany kurczak, ogórek konserwowy, cebula, sos )
Sałatka capresse ( pomidor z mozzarellą polane sosem ziołowym )
Pieczywo, masło

GORĄCA KOLACJA
 Tortille z kurczaka i warzywami
 Barszcz czysty
 Krokiety

PO PÓŁNOCY ( 1 porcja/ os ):
 Szaszłyk wieprzowy
 Nuggetsy
 Ziemniaki pieczone w ziołach
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EKSTRA:





Bufet kawowo- herbaciany- bez ograniczeń
Bufet słodki- 100g/ os
Patery owoców- 150g/ os
Woda mineralna w dzbankach z cytryną i listkiem mięty- bez ograniczeń

DODATKOWO PROPONUJEMY ( za dodatkową opłatą ):












Łosoś serwowany ze szpinakiem i ryżem z papryką 12zł/ os
Tatar z wołowiny z jajkiem w środku 12zł/ os
Gorąca szarlotka serwowana z lodami 10zł/ os
Deser lodowy 10zł/ os
Soki, napoje 5zł/ litr
Fontanna czekoladowa z owocami cząstkowymi i dodatkami
Płonący udziec wieprzowy z dodatkami
Prosiak pieczony z kaszą
Stół wiejski
Candy bar
Piwo butelkowe 0,5l , Kega 30l – 300zł; Kega 50l – 500zł

DODATKOWE INFORMACJE:
 Dzieci do lat 3 – gratis
 Dzieci od 3- 7 lat – 50% ceny

W/w ceny są cenami brutto

MILWICZ ANNA
Domki u Anny
Sala bankietowa SADOVA
62-561 Ślesin, ul. Powstańców Wlkp. 24
Tel: 609-822-400; www.domkiuanny.com.pl, e-mail:aniamill@autograf.pl

SADOVA

od 600zł
od 600zł
od 900zł
od 400zł
od 500zł

Sala bankietowa SADOVA

SADOVA

