Меню банкетів
Меню
Аперитив 1
Канапе з копченою лососиною
Канапе з сирокопченою ковбасою, огірками та зеленню
Канапе з шинкою, помідорами та зеленню
Фруктова композиція
Оливки

Аперитив 2
Канапе з зернистою лососевою ікрою
Канапе з копченою лососиною
Канапе з шинкою, помідорами та зеленню
Сирне плато з медом та горіхами
Фруктова композиція
Листкові палички
Оливки
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Меню 1
Холодні страви та закуски (в стіл)
Рибнi закуски
Слабосолона лососина та копчена масляна риба з лимоном та каперсами
Фiле оселедця з печеною картоплею та маринованою цибулею, з домашньою олiєю

Овочева закуска
Овочеве попурi (свiжi овочi, салат та пряна зелень)

М’яснi закуски
Сирокопчена ковбаса в прянощах
Свинина духова, запечена з розмарином (буженина)
Рулет з курки, фарширований горiхами Кеш’ю
Ковбаса смажена по-домашньому
Подаються з маринованими корнiшонами та помiдорами «Черрi»

Салати (в стіл)
Салат «Нiсуаз» з тунцем, каперсами та анчоусами
«Мiкс» - салат з ростбiфом та в’яленими оливками
Класичний салат «Олiв’є»
Соуси: хрiн, гiрчиця, майонез

Гаряча закуска (індивідуально)
Завиванцi зi свинини з сметанним соусом
Подаються з картопляними крокетами

Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50)
Фiле судака на пюре з картоплi
Подається з соусом «Блю» та помiдорами «Конфi»
або
Бiстека з телятини
Подається з картоплею Гратен та овочами

Десерти
Святковий торт (або один з наших вишуканих десертiв)
Свіжоспечений хліб з вершковим маслом
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Меню 2
Холодні страви та закуски (в стіл)
Рибнi закуски
Рибне асортi: слабосолона лососина, копчена масляна риба та копчений вугор
Подається з лимоном та каперсами
Рулет з лосося та судака, фарширований сиром

Овочевi закуски
Овочеве попурi (свiжi овочi, салат та пряна зелень)
Домашнi солiння (огiрки, помiдори та гриби)

М’яснi закуски
Гастрономiчна м’ясна закуска:
в’ялена шинка, свинина духова, запечена з розмарином (буженина),
ростбiф з телятини, рулет з курки та шинки, фарширований грибами
Подаються з маринованими корнiшонами та помiдорами «Черрi»

Салати (в стіл)
«Мiкс» - салат з лососиною, авокадо та помiдорами «Черрi»
Оселедець пiд шубою з сиром та яблуками
Салат «Цезар» з куркою «гриль», беконом та сиром Пармезан
Соуси: хрiн, гiрчиця, майонез

Гаряча закуска
Домашнi ковбаски, смаженi на пательнi
Подаються з дерунами та цибулею «фрi»

Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50)
Фiле лосося з тушкованими овочами та соусом «Бiск»
або
Медальйони з телятини зi смаженою картоплею та бiлими грибами

Десерти
Свiжi фрукти (залежно вiд сезону) на замовлення
Святковий торт (або один з наших вишуканих десертiв)
Свiжоспечений хлiб з вершковим маслом
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Меню 3
Холодні страви та закуски
Рибнi закуски
Рибне асортi: слабосолона лососина, копчена масляна риба та копчений вугор
Подається з лимоном та каперсами
Листковий пирiг з лососем, сиром та шпинатом
Фiле оселедця з печеною картоплею та маринованою цибулею, з домашньою олiєю

Овочевi закуски
Овочеве попурi (свiжi овочi, салат та пряна зелень)
Домашнi солiння (огiрки, помiдори та баклажани гострi з шафраном та горiхами)

М’яснi закуски
Сирокопчена ковбаса в прянощах, рулет зi свинини, запечений з
часником та розмарином ростбiф з телятини, ковбаса смажена по-домашньому.
Подаються з маринованими корнiшонами та помiдорами «Черрi»
Кури, фаршированi смаженими печерицями та цибулею, запеченi
Подаються з карамелiзованими яблуками

Салати (в стіл)
«Мiкс» - салат з копченою лососиною, перепелиними яйцями та помiдорами «Черрi»
Салат з телячим язиком, карамелiзованими грушами та яйцями-пашот,
заправлений гiрчичним соусом
Класичний салат «Олiв’є»
Салат «Капрезе» з сиром Моцарелла та бальзамiчним соусом
Соуси: хрiн, гiрчиця, майонез

Гаряча закуска
Рулет з iндички та бекону
Подається з кремовою полентою та грибним соусом

Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50)
Фiле сiбаса з томатною сальсою
Подається на овочевому соте з вершковим соусом
або
Качка, тушкована з кисло-солодкими яблуками
Подається з тушкованою капустою

Десерти
Свiжi фрукти (залежно вiд сезону) на замовлення
Святковий торт (або один з наших вишуканих десертiв)
Свіжоспечений хліб з вершковим маслом
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Меню 4
Холодні страви та закуски (в стіл)
Рибні закуски
Iкра зерниста лососева
Подається з млинцями та лимоном
Рибне асортi: слабосолона лососина, копчена масляна риба та копчений вугор
Подається з лимоном та каперсами
Королiвськi креветки з iмбирем на водоростях

Овочеві закуски
Овочеве попурi (свiжi овочi, салат та пряна зелень)
Домашнi солiння (огiрки, помiдори та баклажани гострi з шафраном та горiхами)

М’ясні закуски
В’ялена шинка з медовою динею
Свинина духова, запечена з розмарином (буженина)
Рулет з курки, фарширований горiхами Кеш’ю
Ковбаса смажена по-домашньому
Подаються з маринованими фруктами
Карпаччо з телятини
Подається з листям рукколи та пластiвцями сиром Пармезан

Салати (в стіл)
Салат з креветками, авокадо та помiдорами «Черрi»,
заправлений лимонним соусом на оливковій олiї
Салат «Цезар» з куркою «гриль», беконом та сиром Пармезан
«Мiкс» - салат з овочами та бринзою, заправлений домашньою олiєю
Асортi з європейських сирiв з виноградом та горiхами

Гаряча закуска
Дует з качиної грудки та фуа-гра
Подається з журавлиновим соусом та карамелiзованими фруктами

Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50)
Фiле дорада смажене з пряними травами
Подається на рiзотто з овочами
або
Медальйони з телятини з вишневим соусом
Подаються з картоплею Гратен та зеленою квасолею

Десерти
Свiжi фрукти (залежно вiд сезону) на замовлення
Святковий торт (або один з наших вишуканих десертiв)
Свіжоспечений хліб з вершковим маслом
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