Menu 1
170 pln/os.

ZUPA

(jedna do wyboru)
Domowy rosół z makaronem
Krem pomidorowo - paprykowy z grzanką serową
Krem grzybowy z kluseczkami i oliwą truflową

DANIE GŁÓWNE

(trzy rodzaje mięs na półmiskach,
trzy dodatki oraz bukiet surówek)
Karkówka z sosem grzybowym
Kotlet de volaille z masłem
Tradycyjny kotlet schabowy
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie
Ziemniaczki z koperkiem
Surówki

DESER

(jeden do wyboru)
Sernik z konfiturą wiśniową
Panna cotta z musem malinowym
Domowa szarlotka z sosem waniliowym

BUFET ZIMNY
(w całości)

Deska staropolskich wędlin i mięs pieczonych
Deska serów z bakaliami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Sakiewki z ciasta francuskiego z mięsem
Tymbaliki drobiowe
Mini wrapy z kurczakiem i porami
Kompozycja chleba i bułeczek
Owoce sezonowe

BUFET SŁODKI

(trzy rodzaje do wyboru)
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Sernik
Szarlotka
Malinowa chmurka
Ciasto owocowe z galaretką

NIELIMITOWANE NAPOJE
Kawa
Herbata
Woda niegazowana
Soki: jabłkowy, pomarańczowy

DODATKOWO PROPONUJEMY:
Dodatkowe danie ciepłe jednogarnkowe – 15 zł/os.
Dodatkowe danie główne – wycena indywidualna
Napoje gazowane 0,25 l - 5 zł/ sztuka
Paczki z ciastem dla gości - 25 zł / 650 g
Tort (wybór smaków) - wycena indywidualna
dodatkowy bufet słodki - wycena indywidualna

CENA ZAWIERA:
Wybrane menu
Podstawową aranżację sali
(białe obrusy, beżowe serwety, podtalerze, świece)
Obsługę kelnerską
Zniżki i specjalne menu dla dzieci
(do 3 lat bezpłatnie bez świadczeń,
3-10 – 50% ceny)

RESTAURACJA

+48 662 032 061
kontakt@hotelvinnica.pl
Sygneczów 1
32-020 Wieliczka
facebook.com/HotelVinnica

Menu 2
195 pln/os.

PRZYSTAWKA
(jedna do wyboru)

Plastry szynki z grzanką czosnkową,
salsą pomidorową i rukolą
Kurczak marynowany podany na kruchej sałacie
z dodatkiem parmezanu i sosu vinaigrette
Pasztet z chutney śliwkowyM

ZUPA

(jedna do wyboru)
Consommé z tortellini
Krem z białych warzyw z oliwą truflową i sezamem
Krem z pomidorowo-paprykowy z grzanką serową

DANIE GŁÓWNE
(Jedno do wyboru)

Polędwiczki wieprzowe owijane boczkiem, podane
z gratin ziemniaczanym i sałatką vinaigrette
Pularda faszerowana masłem czosnkowym z bazylią
i suszonymi pomidorami, Purée ziemniaczanym
i kapustą zasmażaną z pomidorami
Filet drobiowy w sosie migdałowym podany z opiekanymi
ziemniaczkami oraz marchewką z nutą pomarańczy

DESER
Monodeser sernikowy z musem owocowym
i polewą czekoladową
Panna Cotta waniliowa z galaretką jeżynową
i pomarańczowym kawiorem
Beza z kremem mascarpone i owocami sezonowymi

BUFET ZIMNY
(w całości)

Deska staropolskich wędlin i mięs pieczonych
Deska serów z bakaliami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Sakiewki z ciasta francuskiego z mięsem
Tymbaliki drobiowe
Mini wrapy z kurczakiem i porami
Kompozycja chleba i bułeczek
Owoce sezonowe

BUFET SŁODKI

(trzy rodzaje do wyboru)
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Sernik
Szarlotka
Malinowa chmurka
Ciasto owocowe z galaretką

NIELIMITOWANE NAPOJE
Kawa
Herbata
Woda niegazowana
Soki: jabłkowy, pomarańczowy

I DANIE CIEPŁE:
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bogracz z kluseczkami
Strogonow
Żurek z jajkiem

DODATKOWO PROPONUJEMY:
Dodatkowe danie ciepłe jednogarnkowe – 15 zł/os.
Dodatkowe danie główne – wycena indywidualna
Napoje gazowane 0,25 l - 5 zł/ sztuka
Paczki z ciastem dla gości - 25 zł / 650 g
Tort (wybór smaków) - wycena indywidualna
Bufet słodki - wycena indywidualna

CENA ZAWIERA:
Wybrane menu
Podstawową aranżację sali
(białe obrusy, beżowe serwety, podtalerze, świece)
Obsługę kelnerską
Zniżki i specjalne menu dla dzieci
(do 3 lat bezpłatnie bez świadczeń,
3-10 – 50% ceny)

RESTAURACJA

+48 662 032 061
kontakt@hotelvinnica.pl
Sygneczów 1
32-020 Wieliczka
facebook.com/HotelVinnica

