
 
 
 

 
 

MENU BAL SYLWESTER  31 GRUDNIA 2010 R 
 

 Uroczyste przywitanie gości –Welcome drink  
Martini wstrząśnięte i nie mieszane 

 

Przystawka serwowana przez kelnerów na pocz ątku przyj ęcia:  

Galantyna z sandacza w towarzystwie aksamitnego sosu szampańskiego 
 
 

Danie główne serwowane:  

Pieczony filet z kurczaka nadziewany serem feta i suszonymi pomidorami podany z warzywami 
grillowanymi, ziemniakami zapiekanymi i sosem pomidorowym z bazylią 

 
 

BUFETY 
 

Bufet zimny  

Befsztyk tatarski z korniszonami i borowikami 
Obfite półmiski polskich wędlin i pasztetów 

Roladki z ozorków wieprzowych z kolorowymi warzywami z musem chrzanowym 
Marynowany schab w sosie tuńczykowym z rukolą i oliwkami 

Pieczone polędwiczki wieprzowe ze śliwką marynowaną w żubrówce 
Półmiski ryb słodkowodnych wędzonych i marynowanych 

Trio śledziowe: z cebulką w oleju, ze śmietaną i jabłkiem, z salsą pomidorową 
Tapas – marmolada z papryki i miodu z pieczarkami, salami toskańskim w cieście francuskim 

 
 

Bufet sałatkowy  

Casablanka – mieszanka sałat z kurczakiem na słodko – ostro, ogórkiem, pomidorkiem 
cherry i vinegrettem czosnkowym 

Sałatka grecka z serem feta i warzywami 
Rukola z pomidorkami koktajlowymi, prażonymi orzeszkami pinii, parmezanem i sosem 

balsamico 
 
 

Pieczywo  

Mix bułeczek koktajlowych, chleb razowy, z dynią, pszenny 
 
 

Bufet gor ący 
Zupy  

Flaczki wołowe aromatyzowane majerankiem  
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Żur staropolski 
 
 
 



Dania gor ące 

Kaczka pieczona w pomarańczach podana na czerwonej kapuście z winem i rodzynkami 
Mini golonki glazurowane ciemnym piwem 

Zraziki wołowe z bekonem, papryką i korniszonem w sosie własnym 
Drobiowe kotleciki a la Oskar zapieczone pod sosem holenderskim 

Kapusta duszona po myśliwsku z dziczyzną i grzybami 
Kopytka zapiekane ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 

Ziemniaki zapiekane z ziołami 
Warzywa grillowane 

 
 

Desery  
 

Stacja z lodami i dodatkami:  

Gorące maliny i truskawki 
Sosy – różne smaki 

Owoce krojone ze świeżą miętą 
Tiramisu 

Creme brulle 
Wybór ciast tortowych 

 
OPEN BAR ( nielimitowane spożycie): 

Napoje 
 

Kawa Giuljano 
Herbata Dilmah 
Soki owocowe 

Napoje gazowane 
Woda mineralna 

 

Alkohole 
 

Wino 
Consigna Cabernet Sauvignon 

Consigna Chardonnay 
Wódka wytrawna 
Piwo beczkowe 

 
Drinki 

 
Daiquiri 

Martini Monaco 
Martini Cocktail 

Martini Grand Prix 
Tequila Sunrise 

Mojito 
Rob Roy 

Cuba Libre 
 
 

 


