БАНКЕТНЕ МЕНЮ (в меню можливі зміни)
НАЙМЕНУВАННЯ
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Закуска на шпажці Cир моцарела + помідор чері 1 шт
Закуска на шпажці Сир органічний «Український» + виноград 1 шт
Асорті м’ясне (балик, шинка, ковбаса с/к ) 120 г
Асорті рибне (червона риба, біла риба) 120 г
Асорті з крафтових та органічних сирів 120 г
Яйця, фаршировані грибами 2 половинки
Канапе з оселедцем на чорному хлібі 20 г
Канапе з рослинним паштетом Хумус 20 г
САЛАТИ
«Італійський» 230 г
«Зелений» з паростками машу 200 г
З органічною бринзою 220 г
«Капрезе» 125 г
«Олів’є з куркою» (відварні овочі з куркою, майонез) 200 г
«Цезарь з куркою» (салат, курка, помідори, грінки, сир пармезан, заправка Цезар) 150 г
Оселедець під шубою (буряк, картопля, морква, цибуля, оселедець, майонез) 150 г
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Спрінг-роли «Нем» (слегка обсмажені рулети з рисовою лапшою, куркою, яйцем, грибами)
140 г
Оселедець на запеченій картоплі (ароматне філе оселедця на хрусткій картоплі) 100 г
Жульєн з курки та грибів 90 г
ГАРЯЧІ СТРАВИ
М’ясо, запечене з грибами (індичка, телятина, свинина) 1 кг
М’ясо по-французськи (індичка, телятина, свинина) 1 кг
М’ясо гриль, мариноване в червоному вині та прованських травах (свинина)
Котлетки з індички та овочів 120 г
Скумбрія, запечена з лимоном в прованських травах 400 г
Фішкейк з дикої риби 200 г
Овочі гриль сезонні в прованських травах
(баклажани, перець болгарський, кабачки, томати, гриби, морква) 200 г
Картопля, запечена в прованських травах 200 г
Кус кус з овочами 210 г
Піца «Маргарита» 450 г
Піца з грибами 500 г
Піца з овочами гриль 530 г
Піца з органічними ковбасками або органічною куркою 500 г
НАПОЇ
Компот з органічних ягід та фруктів 1 л
Домашній лимонад з м’ятою та імбиром 1 л
Узвар 1 л
ХЛІБ
Домашній хліб на заквасці 50 г
ДОДАДКОВІ ПОСЛУГИ
Сервірування фруктів 1 кг
Нарізка та сервірування торта 1 кг
Сервірування алкоголю 1 пляшка
Обслуговування бенкету (до суми бенкету)
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