MENU STUDNIÓWKOWE
150 zł/os.

Uroczysta kolacja serwowana

ZUPA

(1 do wyboru)
Rosół Windsor z bażanta z królewskim makaronem
Krem z dyni z wędzonką z dodatkiem grzanki serowej
Zupa borowikowa z domowymi łazankami
Krem pomidorowo-bazyliowy z czosnkowymi grzankami
Włoska zupa Minestrone

DANIE GŁÓWNE
(1 do wyboru)

Befsztyki z polędwicy wieprzowej pieczone w otulinie z wędzonego boczku serwowane
z torcikiem z grillowanych warzyw oraz ziemniaczkami faszerowanymi
w akompaniamencie sosu rozmarynowego
Krucha wieprzowina serwowana z puree ziemniaczano-szafranowym oraz marchewką
z imbirem w akompaniamencie sosu pieczeniowego
Supremme z kurczaka zapiekany z mozzarellą i rozmarynem serwowany na grilowanych
pomidorach w towarzystwie cannelloni ze szpinakiem i pieczonego z czosnku
Sum pieczony, serwowany z puree ziemniaczano-selerowym oraz imbirową marchewką
w towarzystwie sosu szczawiowego
Udziec z kapłona w bekonowej skórce nadziewany musem z kasztanów serwowany
z ziemniakami chateau oraz puree z zielonego groszku

DESER

(1 do wyboru)
Lody waniliowe z gorącymi malinami
Bezowy torcik lodowy a’la Pavlowa z lodami miętowymi w towarzystwie sosu owocowego
Mascarpone na prażynkach z białej czekolady w malinowej glazurze
Szarlotka na gorąco z lodami waniliowymi

Po Północy ( godzina do ustalenia)

ZUPA

(1 do wyboru)
Barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
Żurek z pieczonym schabem i jajkiem
Solianka ukraińska z kaparami i oliwkami
Zupa gulaszowa po węgiersku
Aromatyczny krem imbirowy z kolendrowym chrustem

Bufet zimnych przekąsek

ZIMNE PRZEKĄSKI RYBNE
(3 do wyboru)

Kalmary w złocistej panierce z sosem aioli
Tatar z matiasa na łożu z karmelizowanej cebulki
Roladki z krewetkami koktajlowymi
Bliny gryczane zwieńczone polędwiczką z wędzonego suma
Roladka z łososia wędzonego z serkiem ricotta
Vol au vent z musem z pstrąga

ZIMNE PRZEKĄSKI MIĘSNE
(3 do wyboru)

Rolada drobiowa z morelą i śliwką kalifornijską
Polędwiczka wieprzowa faszerowana papryką i bakłażanem
Cygara wołowe z musem serowym
Tortilla nadziewana kurczakiem po meksykańsku z sosem salsa

Półmisek staropolskich wędlin, pasztetów i mięs pieczonych na domowy sposób
Schab pieczony z nadzieniem chrzanowym
Szparagi polskie owinięte szynką

ZIMNE PRZEKĄSKI BEZMIĘSNE
(3 do wyboru)

Deska polskich serów z owocami
Vol au vent z serkiem ricotta i pieczarkami
Roladki naleśnikowe z musem serowym
Pierożki z ciasta filo ze szpinakiem i białym serem
Papryczki nadziewane bryndzą
Cukinia z kiełkami soi i wędzonym serem

SAŁATKI

(3 do wyboru)
Sałatka szynkowa z wędzonym serem i świeżymi warzywami
Sałatka grecka z oliwkami i serem feta
Sałatka nicejska z wędzonym tuńczykiem
Sałatka z liści świeżego szpinaku z marynowaną gruszką i pleśniowym serem
Sałatka z grillowanej piersi z indyka w towarzystwie fig i pomarańczowych segmentów
Sałatka Coleslaw
Sałatka z chrupiących brokuł z pomidorami i serem feta

DODATKI
Wybór sosów do mięs i ryb (tatarski, chrzanowy, cumberland)
Marynaty warzywne i owocowe
Masła smakowe, pieczywo

BUFET DESEROWY
Bogaty asortyment wybornych deserów, ciast domowych oraz najlepszych sezonowych
owoców w całości i filetowanych.

MENU DLA WEGETARIAN
( do wyboru)

Krem pomidorowo-bazyliowy z czosnkowymi grzankami
Panierowany camembert serwowany z ziemniaczanymi półksiężycami oraz bukietem
warzyw gotowanych na parze
lub
Lasagne warzywna w akompaniamencie pesto pomidorowego
lub
Makaron Tagliatelle/ lub penne z sosem szefa
Deser (wybór standard)
Zupa (wybór standard)

NAPOJE
KAWA, HERBATA, WODA MINERALNA, SOKI OWOCOWE, NAPOJE GAZOWANE

DODATKOWO PŁATNE
STACJA KUCHARSKA (2 GODZ.) 18,-/os.
(Do wyboru)

STACJA WŁOSKA OH MAMMA MIA !!!

MAKARONY GOTOWANE NA ŻYWO PRZEZ SZEFA KUCHNI Z DODATKAMI I SOSAMI
WEDLE ŻYCZENIA

STACJA DRWALA

PLACKI ZIEMNIACZANE, GULASZ PO WĘGIERSKU, PAPUCHY Z JAGODAMI

STACJA TEX MEX

TORTILLA Z NADZIENIEM WEDLE ŻYCZENIA ( KURCZAK, WARZYWA, SER, TUŃCZYK)

Hotel Windsor
Jachranka 75, 05 - 140 Serock
www.WindsorHotel.pl
Dział Sprzedaży:
DlaCiebie@WindsorHotel.pl
te. +48 22 782 87 01

