WYBÓR MENU
Koledzy w celu usprawnienia obsługi naszej grupy wydaje się być niezbędnym dokonanie
wyboru menu z poniższych propozycji.
Kolacja w restauracji SPIŻ
Menu I. (dla dwóch osób)
 krem borowikowy z łazankami
 uczta browarnika
 rolada owocowa
cena 69 zł/osobę
Menu II.

 krem borowikowy z łazankami
 polędwiczki wieprzowe pieczone w bekonie sosie truflowym z zielonymi
szparagami i krokietami ziemniaczanymi
 rolada owocowa

cena 79 zł/osobę
Menu III.

 żurek z białą kiełbasą
 schab z warzywami zapiekany z serem, w sosie kaparowym, kluski śląskie
 rolada owocowa

cena 68 zł/osobę

Lunch w Karczmie Młyńskiej (Barka Tumska)

MENU I
 Zupa: bulion z pulpecikami i jarzynkami julienne
 Danie główne:
 filet z kurczęcia zapiekany pod mozzarellą
 talarki z ziemniaków
 surówka z białej kapusty z marchewką i oliwą
 Napoje :
 sok owocowy 0,2 l,
 kawa lub herbata
cena dla 1 osoby 48 zł
MENU II
 Zupa: rybna na pomidorach z odrobiną imbiru i sera
 Danie główne:
 eskalopki z polędwiczki wieprzowej z sosem z grzybów
 ziemniaki pieczone w ćwiartkach z ziołami
 warzywa blanszowane
 Napoje :
 sok owocowy 0,2 l
 kawa lub herbata
cena dla 1 osoby 50 zł

MENU III
 Zupa: pomidorowa z kluseczkami lanymi , zabielana wiejską śmietaną
 Danie główne:
 fileciki schabowe w delikatnym sosie śmietanowym na białym
winie
 kluseczki śląskie
 klarowana marchewka
 Napoje:
 sok owocowy 0,2 l,
 kawa lub herbata
cena dla 1 osoby 48 zł
MENU IV
 Przystawka :
 sałatka z serem feta z oliwkami,
 pieczywo,
 Danie główne:
 filetowany dorsz w sosie cukiniowo-porowym
 ziemniaki gotowane
 brokuły

 Napoje:



sok owocowy 0,2 l,
kawa lub herbata

cena dla 1 osoby 48 zł

MENU V
 Przystawka: - sałatka z grillowanym kurczakiem na warzywach w sosie
vienegrette
 Danie główne : makaron tiagiatelle w sosie pomidorowym z kąskami mięsa
wieprzowego i oregano
 Napoje :



sok owocowy 0,2 l.
kawa lub herbata

cena dla 1 osoby 45 zł
MENU VI – Wegetariańskie
 Przystawka: -sałatka Capri z mozzarelli i pomidorów z oliwą i bazylią
 Danie główne:
 makaron Tagiatelle w sosie śmietanowym
 grillowane warzywa
 Napoje:
 sok owocowy 0,2 l,
 kawa lub herbata
cena dla 1 osoby 45 zł
DOŁĄCZAJĄC DESER DO ZESTAWÓW NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT:




pucharek lodowy 10 zł
sernik na sosie z malin 12 zł
jabłecznik na sosie z malin 12 zł

Kolacja w restauracji DWÓR POLSKI
Propozycja menu w formie stołu szwedzkiego
Stół bankietowy w stylu biesiadnym

Koszt 97 zł/os.
Na zimno
Łosoś gotowany z sosem cytrynowym
Kurczak faszerowany
Schab faszerowany morelą z sosem chrzanowym
Pieczeń wieprzowa faszerowana śliwką
Szaszłyki z mieszanych serów i owoców
Szparagi w szynce w galarecie koperkowej
Sałatka warzywna w dwóch smakach
Rożek z szynki nadziewany musem chrzanowym
Galantyna z kurczaka z kolorową szachownicą
Wariacje serowe
Pieczywo mieszane
Dania gorące:
Rolada z indyka
Eskalopki wieprzowe w sosie pieprzowym
Gołąbki Dobrej Gospodyni ze skwarkami
Bitki schabowe w sosie grzybowym
Ziemniaki pieczone, bukiet surówek
Na słodko
Babeczki owocowe
Babeczki czekoladowe
Owoce
Napoje
Kawa, herbata
Sok 200ml
Woda mineralna 200 ml
Wino 100 ml

Lunch w barze HUBERTUS
Posiłek ten należy skomponować samodzielnie z dań znajdujących się na karcie Hubertusa
(http://www.hubertus.wroclaw.pl/).
Poinformowano mnie, że znajomość oczekiwań konsumentów skróci znacznie czas obsługi,
nawet trzykrotnie.
Tak więc swoje wybory proszę przesłać do mnie, a ja przekażę pracownikom baru.

