Spotkanie przy wigilijnym stole
Uroczysta Kolacja Serwowana
70,00 PLN/osoba

Przystawka
(do wyboru jedna z trzech propozycji):

Tatar z marynowanego śledzia bałtyckiego w aromacie jarzębiny
Pierś z kaczki z sosem żurawinowym
Faszerowana cukinia z serkiem feta na rukoli

Zupa
(do wyboru jedna z trzech propozycji):

Delikatna zupa z leśnych grzybów z kładzionymi kluseczkami
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Barszcz wigilijny pachnący grzybami z domowym pasztecikiem

Danie główne
(do wyboru jedna z czterech propozycji):

Sandacz w sosie borowikowym z rozmarynem i ziołami
Karp pieczony z kolendrą w sosie piernikowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Gołąbki z kapustą i grzybami (vege)
(do każdego dania purée ziemniaczane, bukiet surówek lub warzywa na parze)

Słodki bufet
(do wyboru dwie z czterech propozycji):

Sernik ze skórką pomarańczową i rodzynkami
Makowiec z bakaliami z ciasta drożdżowego
Piernik z przyprawami korzennymi i powidłami
Mus czekoladowy z kandyzowanymi wiśniami i nutką Brendy
Dodatkowo: Kawa/Herbata oraz woda z cytryną i miętą bez ograniczeń

Propozycja dodatkowych dań serwowanych
w bufecie lub półmiskach
(do wyboru cztery dania w cenie 40 PLN/os lub sześć dań w cenie 50 PLN/ os. lub osiem w cenie 60 PLN/os.
z poniższych propozycji):
Śledź marynowany w oleju i cebuli
Sałatka śledziowa z ziemniakami i burakami
Łosoś w galarecie
Pstrąg w galarecie
Dorsz po grecku
Roladki z łososia wędzonego z serem bałkańskim
Karp po żydowsku pod bursztynową galaretką
Roladki schabowe z jajkiem i chrzanem
Czosnkowy karczek wieprzowy w ziołach
Piramidki drobiowe z pietruszkowym pesto
Domowy pasztet z żurawiną
Kaczka pieczona ze staropolskim farszem
Koreczki z mozzarelli z pomidorem koktajlowym i bazylią
Mix sałat z suszonymi pomidorami i fetą.
Pierogi z kapustą i grzybami (4 szt./os.)
Grillowana cukinia z serem feta i suszonymi pomidorami
Sałata Cesarska z grillowanym kurczakiem, chrupiącym boczkiem, grzankami i parmezanem.

Regionalne smaki:
Deska wędlin domowych 60 PLN/500 gram
Deska serów z owocami i orzechami 70 PLN/500 gram
Deska ryb wędzonych 100 PLN/500 gram

Dodatkowe napoje i alkohole:
Soki/napoje gazowane bez ograniczeń: 7 PLN / os.
Wino domowe (białe lub czerwone): 40 PLN/butelka
Możliwość zamówienia dodatkowych napoi alkoholowych.

Zgłoszenia i rezerwacje:
Hotel Dom Marynarza
Magdalena Kupczyńska
Tel. 600 051 093
m.kupczynska@pol-levant.com.pl

www.dommarynarza.pl

