ŚWIĄTECZNA OFERTA CATERINGOWA
HOTELU BRISTOL, WARSAW

WIĘCEJ INFORMACJI:
Sales.Bristol@luxurycollection.com
T +48 22 55 11 825

Cena nie obejmuje dostawy i serwisu.

PROPOZYCJA I

			

PRZYSTAWKI

Cena: 79 pln + vat / osoba
Minimalna liczba osób: 10

SAŁATKI

400 g/osobę

150 g /osobę

Roladki z łososia z musem chrzanowym,
marynowane buraczki

Tradycyjna sałatka jarzynowa
z truflowym majonezem

Faszerowany sandacz, sos tatarski,
sałatka z marynowanych grzybów

Sałatka z buraków z wędzonym twarogiem,
pomarańczą, suszonymi śliwkami i orzechami

Tradycyjne śledzie z marynowaną
cebulą i olejem lnianym

Sałatka makaronowa z tuńczykiem
i pieczonymi warzywami

Rostbef zawijany z chrupiącymi warzywami,
mus chrzanowy

Wybór pieczywa, masło

Carpaccio z pieczonych buraków,
mus z sera pleśniowego, orzechy z żurawiną
w korzennym syropie

DESERY

120 g /osobę
Torcik piernikowy z musem
z białej czekolady
Delikatny sernik z bakaliami
Drożdżowa strucla zawijana z makiem

PROPOZYCJA II

			

PRZYSTAWKI
400 g/osobę
Roladki z łososia z musem chrzanowym,
marynowane buraczki
Faszerowany sandacz, sos tatarski,
sałatka z marynowanych grzybów
Tradycyjne śledzie z marynowaną
cebulą i olejem lnianym
Rostbef zawijany z chrupiącymi warzywami,
mus chrzanowy
Carpaccio z pieczonych buraków,
mus z sera pleśniowego, orzechy z żurawiną
w korzennym syropie

PIEROGI

200 g/osobę
Pierogi z kapustą i grzybami, cebula,
pietruszka, kwaśna śmietana

Cena: 99 pln + vat / osoba
Minimalna liczba osób: 10

SAŁATKI

150 g /osobę
Tradycyjna sałatka jarzynowa
z truflowym majonezem
Sałatka z buraków z wędzonym twarogiem,
pomarańczą, suszonymi śliwkami i orzechami
Sałatka makaronowa z tuńczykiem
i pieczonymi warzywami
Wybór pieczywa, masło

DESERY

120 g /osobę
Torcik piernikowy z musem z białej czekolady
Delikatny sernik z bakaliami
Drożdżowa strucla zawijana z makiem

PROPOZYCJA III

			

PRZYSTAWKI

Cena: 109 pln + vat / osoba
Minimalna liczba osób: 10

PIEROGI

450 g/osobę

200 g/osobę

Sandacz po kijewsku, marynowane
warzywa, sos chrzanowy

Pierogi z kapustą i grzybami, cebula,
pietruszka, kwaśna śmietana

Asortyment śledzi:
Z cebulą i olejem rzepakowym
z Góry św. Wawrzyńca
Śledzie w pomidorach, marynowana cebulka
Śledzie w śmietanie z jabłkiem

DANIA NA CIEPŁO

Łosoś bellevue z sosem szczypiorkowym
Pierś z gęsi kłobudzkiej w stylu carpaccio,
dresing porzeczkowy, sałaty
Pieczone mięsa: schab, rostbef w kruszonym
pieprzu, indyk z tradycyjnymi dodatkami
Szynka parmeńska nadziewana figami
i szalotkami balsamiko
Pasztet domowy z grzybami, konfitura
z żurawiny z gruszką i chrzan śmietankowy

SAŁATKI

Barwena, łosoś, okoń morski, sos ziołowy,
palona cytryna
Kaczka pieczona, sos z czerwonego wina,
duszona kapusta
Pieczeń jagnięca, sos truflowy
Ziemniaki pieczone z ziołami i szalotką
Karmelizowane buraczki z imbirem

DESERY

120 g/osobę
Jabłka karmelizowane z cynamonem
zapieczone z kruszonką

150 g/osobę

Bakaliowy keks

Polska sałatka jarzynowa, majonez truflowy

Torcik piernikowy z musem z białej czekolady

Sałatka z jabłek i winogron
z serem pleśniowym i orzechami

Delikatny sernik z bakaliami

Sałatka z pieczonych warzyw
z prażonym sezamem
Sałatka śledziowa z warzywami
Wybór pieczywa, masło

