
Банкет

Кількість гостей: 100
Вихід їжі на персону, гр: 1040
Вихід напоїв на персону, мл: 1360

Холодні закуски, салати Вага
 гр.

К-сть
шт.

Асорті з брускетт:
На грильованому хлібі з печеними перцями і грецьким сиром
З М'яким сиром Брі, руколою і слайсом груші
З тартаром з лосося, помідором, базиліком і вершковим маслом

350 10

М'ясне плато:
Хамон Серано, Ковбаса Черізо Памплона міні, Ковбаса Черізо Вела, Ковбаса 
Сальчічон Іберіко, Ковбаса Черізо Іберіко, груша, пшеничні чіпси

300 20

Тарілка благородних сирів:
Дор Блю, Пармезан, Старий Нотердам 250 10

Салат з лососем гриль, руколою, томатами чері, каперсами і чіпсами 
пармезану під соусом бальзамік і оливковою олією 500 10

Салат з сиром молодий кози і печеним гарбузом:
Мікс салат з весняної зелені, сир козячий твердий, черрі сортовий, гарбуз 
медовий, сирний крутон, горіхи, оливковий дрессінг

500 10

Холодний французька пиріг Фламіш з моченими у вині грибами і зеленню 800 10

Асорті маринованих оливок з ти'мяном 100 20

Нарізка лимону та лайму 100 20

Фруктове плато:
Ананас, виноград, груша, цитрусові, сезоні ягоди 1000 10

Хлібна корзина:
Свіжо випечений хліб солодовий, житній, пшеничний, багет злаковий 350 10

Гарячі закуски Вага
 гр.

К-сть
шт.

Курячий шашличок на шпажці з черрі під соусом унагі 100 100

Ніжний жульен з грибною начинкою, подається зі сметаною 120 100

Основна страва Вага
 гр.

К-сть
шт.

Каре ягняти з грильованою спаржею, печеною картоплею та аджикою 150 100

Злегка обсмажений стейк червоної риби на подушці з кус-кусом і 
трюфельним унагі 75 100

Десерт Вага
 гр.

К-сть
шт.

Морквяний бісквіт з фундуком, сиром Дор Блю, апельсиновим лікером та 
солоною карамеллю / Ванільний десерт з персиком і крем сиром Катрін 120 100

Напої Об'єм
мл.

К-сть
шт.

Ягідний морс 1000 20

Вода з лимоном та м'ятою 1000 50

Сік Sandora в асортименті 1000 50

Кава зернова, Італія (цукор, молоко, сироп, комплімент) 50-200 70

Чай в індивідуальній упаковці, Англія (цукор, лимон) 200 30

*Меню та фото э прикладом. За персональным прорахунком звертайтесь до менеджера


