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SYLWESTER BIS 
30 stycznia 2010 r. 

Dom Technika 
 

Menu 
 

Welcome drink 
 

Przystawka serwowana 
 

Terrine z kaczki z suszonymi morelami w galarecie z czerwonego wina 
podana z praŜonymi jabłkami na słodkiej chałce 

 
 

BUFET SZWEDZKI: 
 

Dania zimne 
Roladki z ozorków wieprzowych z kolorowymi warzywami z musem chrzanowym 

Pieczone polędwiczki wieprzowe z sosem tatarskim 
Galaretka z nóŜek cielęcych z brokułą 

Mieszki z dojrzewającej szynki z serem feta i oliwkami 
Asortyment wędlin i pasztetów w kompozycji 

z pieczonym indykiem, szynką i róŜowym rostbefem 
Pstrąg faszerowany w akompaniamencie migdałów 

Roladki z łososia norweskiego ze szpinakiem 
Papryki z pikantnym nadzieniem serowym 

Mozarella z pomidorami, sosem pesto i orzeszkami piniowymi 
 

Bufet sałatkowy 
 

Bukiet świeŜych sałat (frisée, lolo rosso, lodowa, radicchio, roszponka, rukola) 
Suszone pomidory, karczochy, kapary, czarne i zielone oliwki 

Pomidory, ogórki, papryka, seler w zalewie, marchew tarta, cebulki marynowane, 
rzodkiewka, wybór kiełków 

Sosy: vinaigrette, miodowo-balsamiczny, miodowo-sojowy, cesarski, koktajlowy 
 

Pieczywo 
 

Mix bułeczek koktajlowych, chleb razowy, z dynią, pszenny 
 

Staropolski stół: 
 

Pieczona szynka wieprzowa z kością 
/podana w całości/ 

śur staropolski 
Półmisek wędlin ze starej wędzarni 

/ kiełbasa myśliwska, pieczona, kabanosy / 
Sałatka ziemniaczano-śledziowa ze szczypiorkiem i majonezem 

Smalec ze skwarkami 
Ogórki kiszone 

Musztarda, chrzan, borówki 
Marynaty 
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Zupa 

 
Flaczki wołowe aromatyzowane majerankiem i imbirem 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 

Dania gorące 
 

Bœuf Strogonoff 
Duszone podudzia z indyka po myśliwsku w winnym sosie z kurkami i borowikami 

Marynowane steki z karkówki z kolorową papryką, dymką i rozmarynem 
Roladki drobiowe z serem mimolette, suszonymi pomidorami dekorowane listkami 

bazylii i świeŜo tartym parmezanem 
Pieczone filety z soli w aromatycznym sosie winno – maślanym 

śeberka wieprzowe w sosie miodowo imbirowym z suszonymi owocami 
Kluseczki kładzione 

Ziemniaki zapiekane z ziołami 
Warzywa grillowane 

 
Desery 

 
Karmelizowane carpaccio z soczystego ananasa 

Mini serniczek doprawiany migdałowym aromatem 
Korzenne ciasto królewskie z kremem waniliowym 

Owoce krojone ze świeŜą miętą 
 

OPEN BAR: 
 

Napoje 
 

Kawa Giuljano 
Herbata Dilmah 
Soki owocowe 

Napoje gazowane 
Woda mineralna 

 
Alkohole 

 
Wino czerwone i białe - Hiszpania 

Consigna Cabernet Sauvignon 
Consigna Chardonnay 

 
Wódka wytrawna 
Piwo beczkowe 

 
Drinki 

 
Blue Margarita 
Tequila Sunrise 

ICEBERG 
Bacardi Mojito 

Caipiroska 


