OFERTA WIGILIJNA – BANKIET
Menu świąteczne I – (min. 50 osób)
BUFET ZIMNY:
 wigilijny karp w galaretce
 ryba po grecku
 terrine z sandacza
WYBÓR ŚLEDZI:

 w sosie kaparowo-cebulowym
 z pikantną salsą pomidorową i kolendrą
 z marynowaną gruszką i suszoną śliwką w balsamico
 w sosie jogurtowo-koperkowym
DESKA MIĘS PIECZONYCH:
 karkówka z czosnkiem
 boczek pieczony w ziołach
 schab ze śliwką
 domowy pasztet z ćwikłą
SAŁATKI:

 farfalle z tuńczykiem, warzywami marynowanymi i sosem oliwkowym
 sałatka z pieczonym łososiem i koperkowym Vinagrettem
 sałatka jarzynowa tradycyjna
DODATKI :
 sos tatarski, ćwikła, chrzan, żurawina
 rozmaite gatunki pieczywa
 masło
BUFET CIEPŁY:
 barszczyk czerwony
 wigilijne pierożki z kapustką i grzybami
 smażony karp na złoto
 karkówka w sosie boczniakowym
 ziemniaczki opiekane w ziołach
 kopytka
BUFET DESEROWY, NAPOJE :
 sernik, makowiec, piernik, keks
 kompot z suszu, soki owocowe
 woda niegazowana
Serwis:





kompleksowe przygotowanie bufetów
zastawa, sztućce, szkło
obsługa kelnerska
dekoracje świąteczne

GRUPA R sp. z o.o.
e: biuro@gruparsvp.pl, ul. Mazowiecka 11 lok. 3, 00-052 Warszawa,
NIP 525 25 83 682, REGON 147 185 528, KRS 0000 5050 43

Menu świąteczne II (min. 50 osób)
BUFET ZIMNY:
 łosoś marynowany z sosem miodowo-musztardowym
 karp pod delikatną galaretką
 terrine z sandacza
 karp po żydowsku
 ryba po grecku
 wybór śledzi: w sosie kaparowo-cebulowym, z pikantną salsą pomidorową i kolendrą,

z marynowaną gruszką i suszoną śliwką w balsamico, w sosie jogurtowo-koperkowym
 deska mięs pieczonych: karkówka pieczona, boczek w ziołach, schab ze śliwką
 domowy pasztet z borówką, pasztet z zająca
SAŁATKI:
 farfalle z tuńczykiem, warzywami marynowanymi i sosem oliwkowym
 sałatka śledziowa z marynowanymi buraczkami
 sałatka z pieczonym łososiem i koperkowym Vinagrettem
 sałatka jarzynowa tradycyjna
 sałatka leśna z borowikami i Vinagrettem
 sałatka z kaszy perłowej z warzywami i wołowiną
 sałatka z cieciorki z serem
DODATKI:
 sos tatarski, ćwikła, chrzan ,żurawina
 rozmaite gatunki pieczywa, masło
BUFET CIEPŁY:
 zupa grzybowa z łazankami
 polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
 sandacz w sosie z koperkowym
 karp smażony na złoto
 udzik z kurczaka w sosie żurawinowym
 kapusta wigilijna z grzybami
 pierogi wigilijne z kapustą
 kopytka
 ziemniaczki opiekane w ziołach
 kapusta modra z żurawiną
BUFET DESEROWY, NAPOJE :
 sernik, makowiec, piernik, keks
 kompot z suszy, soki owocowe
 woda niegazowana
Serwis:






kompleksowe przygotowanie bufetów
zastawa, sztućce, szkło
podgrzewacze
obsługa kelnerska
dekoracje świąteczne

GRUPA R sp. z o.o.
e: biuro@gruparsvp.pl, ul. Mazowiecka 11 lok. 3, 00-052 Warszawa,
NIP 525 25 83 682, REGON 147 185 528, KRS 0000 5050 43

