
 
 
 
 

WALENTYNKI 2012  
MENU 

 
Uroczyste przywitanie go ści – Welcome drink  

LOVE PASSION 
 

Przystawka oczekuj ąca:  
Miodowo-różany pocałunek 

Delikatny mus z kaczki w calvadosie z sosem miodu pitnego i płatków róży 
 

Zupa serwowana przez kelnerów:  
Krem z kurczaka z nutą wędzonej czerwonej papryki 

 
Bufet przek ąskowy:  

Rolada z sandacza z bakaliami 
Mus z łososia norweskiego z sosem z czerwonego kawioru 

Meksykański przysmak z kurczaka podany w szpinakowej tortilli  
i musem avocado 

Serduszka z mozarelli z pomidorami sosem pesto 
Marynowana wieprzowina z żurawiną 

Wybór świeżego pieczywa 
Marynaty: papryka, korniszony, pieczarki, sos tatarski 

 
Bufet sałatkowy:  

Sałatka z wędzonego kurczaka z owocami południowymi i aromatycznym sosie 
vinegrette 

Sałatka z Rukoli i orzeszkami pini z płatkami parmezanu i sosem balsamiczno-
malinowym 

Sałatka tajska z kiełkami sojowymi sezamu i kolendrą 
 

Bufet gor ący:  
Krem pomidorowy z bazylią 

Zrazy z indyka w sosie z pesto z suszonymi pomidorami  
Pieczona kaczka z kardamonem podana na sosie figowym 

Marynowane polędwiczki wieprzowe w sosie wiśniowo-rozmarynowy 
Orientalne pierożki z krabami w sosie słodko kwaśnym 

Włoskie kluseczki z serem riccota suszonymi pomidorami i rucolą 
Torciki ziemniaczane z bekonem i serem mimolette 

Duszone warzywa z ziołami białym winem i serem feta 
 

 
Włoska stacja kulinarna –od 23:00  

Do dyspozycji Gości będą kucharze, którzy na żywo przy przyrządzać będą różne 
rodzaje makaronów (spaghetti, tagliatelle, penne) z typowymi włoskimi sosami 

(bolognese, pesto, carbonara) 
 
 



 
 

Bufet deserowy:  
Wybór świeżo krojonych owoców 

Sernik z brzoskwinią 
Galaretki z żelem budyniowym i owocami 

 
Deserowa stacja kulinarna – od 22:00 – 24:00  

Smażone lody z dodatkami – idealne i jednocześnie zaskakujące połączenie 
ciepła z orzeźwiającym chłodem…Do takiego połączenia nie trzeba zachęcać! 

 
 

Open Bar (nielimitowane spo życie):  
 

Napoje gor ące i zimne 
Kawa Giuljano 
Herbata Dilmah 
Soki owocowe 

Napoje gazowane 
Woda mineralna 

 
Alkohole 

Wino czerwone i białe wytrawne - Hiszpania 
Wódka wytrawna 

 
Drinki 

Martini On Ice – Twój ulubiony rodzaj Martini z odpowiednim dodatkiem 
Martini Cocktail 
Tequila Sunrise 

Mojito 
Manhattan 

Sex on the beach 


