MENU IMPREZA
Zakąski-Startery
Paluchy z masłem czosnkowym
Roladki z łososia
(łosoś z serkiem ziołowym w galarecie)
Carpaccio z wołowiny
(wołowina z kaparami na sałacie)
Indyk w maladze
Smalec z ogórkiem i chlebem

12,00
12,00

Obiad-zestaw pełny-impreza

55,00

14,00
10,00
5,00

Zupy do wyboru:
Rosół z makaronem
Krem grzybowy z grzankami
Krem z warzyw sezonowych z grzankami
Danie główne:
Rolada wołowa 50%
Rolada wieprzowa 50%
Pieczeń 50%
Filet z kurczaka 50%
dodatki:
Kluski, frytki, ziemniaki,
kapusta czerwona i zasmażana, surówka sezonowa
Desery
Tort
Tort z aplikacją
Ciasto domowe 3 rodzaje, 2 kawałki/os.
Lody waniliowe z ciepłymi malinami
Lody czekoladowe z ciepłymi wiśniami
Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

12,00
13,00
10,00
12,00
12,00
12,00

Napoje
Sok/woda 0,5l/os.
kawa/herbata w termosach
kawa z ekspresu wg. Karty
wódka czysta Wyborowa 0,5l
„Korkowe”

5,00
5,00
50,00
10,00

tylko w zastawie z pełną zimną płytą lub pełnym zestawem
obiadowym, liczone za każdą osobę dorosłą.

Zamówienia prosimy składać mailowo pod adresem:
kontakt@panorama-klub.pl lub bezpośrednio w Klubie
po wcześniejszym uprzedzeniu.
Prosimy o informację z odpowiednim wyprzedzeniem:
zimna płyta pełna + dodatki, pieczyste
5dni
zakąski, obiad, ciepłe kolacje, tort, ciasto
3
dni

Pieczyste
Golonko w warzywach
Karczek pieczony w całości
(ok. 1,5 kg-8 do 9 porcji)
Żeberka wolno pieczone
(ok. 200-300g 1 porcja)
Pierś z kaczki
(ok 200g 1 porcja)
Kacze udo
(ok. 200-300g 1 porcja)
Zimna płyta pełna-impreza

100g-4,50
100g-8,00
100g-7,00
100g-12,00
100g-10,00
35,00

przygotowywana dla min. 10osób,
cena za osobę, obowiązuje tylko w zestawie

Roladki z tortilli 2szt.
Sałatka (szałot/ziemniaczana) 100g
Tymbaliki z kurczakiem 1szt.
Śledzie w śmietanie i w oleju 50g
Jaja nadziewane lub w sosie 2* ½
Roladka szynkowa lub serowa w galarecie
Roladka szpinakowa z łososiem 50g
Przegryzka z pieca – śliwka w boczku 2szt.
Mięsa pieczone 100g

5,00
4,00
4,50
4,00
3,00
4,00
5,00
6,00
6,00

Pieczywo jasne i ciemne + masło

2,00

Dodatkowo/wymiennie
Ryba w occie/po grecku 100g
pstrąg w galarecie 100g
Zawijaniec ryżowy 2szt.
Tatar z jajkiem, cebulką i ogórkiem 50g
Przegryzka na francuskim ciastku 1szt
Deska serów 50g
Półmisek wędlin 50g
Pieczarki nadziewane serami 2szt.

5,00
10,00
5,00
8,00
3,00
4,00
4,00
3,00

Zimna płyta Mini
Sałatka ¼ do wyboru z karty
paluchy z masłem czosnkowym 4 szt.
jajka nadziewane lub w sosie 2* ½
kanapki mini 2 szt.
Roladki z tortilli 2szt.

20,00

Ciepłe kolacje
Barszcz z krokietem
Bogracz ,Strogonow wołowy
Bogracz, Strogonow wieprzowy
Pieczywo
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10,00
14,00
10,00
1,00

