PAKIET WESELNY

Willa Portowa
EVENT & CATERING

CATERING WESELNY

Gotowe i przystrojone dania dostarczymy do firmy i do domu. Na terenie Szczecina i
Dziwnowa zapewniamy dowóz gratis!
Na Państwa życzenie przygotujemy ofertę wstępną wraz z wyceną. Prosimy o
przesłanie informacji na temat wstępnej ilości zaproszonych Gości, planowanego
budżetu oraz terminu realizacji cateringu
na adres email: willaportowadziwnow@gmail.com
Minimalna kwota zamówienia to 3000,00 zł
lub 60,00 zł/os. przy minimum 50 osobach.

Poniżej prezentujemy przykładowe menu. Jest to propozycja, którą możemy
modyfikować tak aby jak najlepiej dopasować ją do Państwa potrzeb.
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OBIAD
ZUPA•Krem z białych szparagów z płatkami migdałów i oliwą
DANIE GŁÓWNE•Cielęcina faszerowana grzybami podawana z
warzywami z grilla
i ziemniaczaną napoleonką
w cieście francuskim
BUFET ZIMNYCHPRZEKĄSEK
RYBY
•Pikantne śledzie w sosie pomidorowym
•Półmisek ryb wędzonych z mórz i jezior
•Galantyna z sandacza z bakaliami ipianką paprykową
MIĘSA
•Pieczona cielęcina glazurowana tartym chrzanem
•Dwa rodzaje pasztetów
•Wędliny staropolskie
•Wybór mięsiwa pieczonego (karkówka, boczek, schab faszerowany,
rostbef, szynka)
•Szynka faszerowana pikantna sałatką z jajkiem zatopiona w
galarecie
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SAŁATY I WARZYWA
•Tradycyjna polska sałatka jarzynowa
•Sałata grecka z serem feta
•Orientalna sałata z kurczakiem
DODATKI
•Duży wybór świeżego pieczywa
•Masło w trzech smakach
•Zestaw sosów do ryb i mięs
•Świeże i marynowane warzywa
SPECJALNOŚĆ WIECZORU
•Pierś z kurczaka duszona na maśle cytrynowym serwowany na ciepłej sałatce ze
szparagów, marchwi, ziemniaków
lub
• Zrazy wieprzowe faszerowane skórkąz chleba, ogórkiem, cebulą i suszoną śliwką
podawane z pęczakiem i grzybami w sosie grzybowym
NA ZAKOŃCZENIE
•Ragu z dzika i wołowiny podawanyz dużą, ciepłą czosnkową grzanką
BUFET SŁODK
• Śmietankowy sernik
• Mini babeczki z owocami
• Szarlotka
• Makowiec
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