Szanowni Państwo!

Święta Wielkanocne – czas ciepłych spotkań w gronie rodzinnym i nie tylko.
Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy dla Państwa, Państwa rodziny, przyjaciół, współpracowników oraz
partnerów biznesowych ofertę Świątecznego Spotkania.
Będzie nam miło, gdy zasiądą Państwo do suto zastawionego stołu, na którym znajdą się tradycyjne polskie
potrawy przygotowane przez kucharzy „Poezji Smaków”

Nasz szef kuchni proponuje:

Menu „Szefa kuchni” nr 1

Wybór polskich wędlin i pasztetów
Śledź marynowany w przyprawach korzennych
Jaja faszerowane wiosennymi smakami rzodkiewki, kopru, dymki i ogórka.
Jaja faszerowane klasyczne z pieczarkami i cebulką zasmażane
Marynowany łosoś gravadlax podany na sałatce z ogórka z burakiem i jabłkiem
Pierś indyka duszona wolno w szalotkach i rodzynkach podlewana winem podana pod galaretką z porto i pieprzu.
Sałatka wiosenna z jajkami, mini mozzarellą i pomidorkami cocktailowymi sos jogurtowy bazylia
Pieczywo tradycyjne.
Masło smakowe oraz twarożek.
Jajeczko firmowe na zimno 45 zł osoba do ceny należy doliczyć podatek vat

Menu „Szefa kuchni” nr 2

Wybór polskich wędlin i pasztetów
Śledź marynowany w przyprawach korzennych
Jaja faszerowane wiosennymi smakami rzodkiewki, kopru, dymki i ogórka.
Sałatka wiosenna z jajkami, mini mozzarellą i pomidorkami cocktailowymi sos jogurtowy bazylia
Pieczywo tradycyjne.
Masło smakowe oraz twarożek.
Zupa
(serwowane z podgrzewaczy)
Krem chrzanowo-ziemniaczany z chrustem z szynki
Dania gorące
(serwowane z podgrzewaczy)
Roladki z indyka nadziewane szałwią i serem feta w delikatnym sosie ziołowym
Filet z łososia w sosie cytrunowym
Dodatki
ryż ziołowy
gratin ziemniaczane
selekcja warzyw pod beszamelem
Desery
Babka cytrynowa
Mazurek wielkanocny
Jajeczko firmowe z bufetem ciepłym 75 zł osoba do ceny należy doliczyć podatek vat

Pozostałe propozycje menu świątecznego
Menu I

 żurek z białą kiełbasą i jajem
 biała kiełbasa zapiekana z boczkiem
 półmisek mięs pieczonych i wędlin (schab ze śliwką, karkówka pod francuską musztardą, boczek
rolowany z rodzynkami, pasztet domowy z żurawiną)
 półmisek tymbalików (z halibuta, z kurczaka, z warzyw i jaja przepiórczych)
 jajo garnirowane z szynką pod galaretką z białego wina
 jajo ze śledziem po japońsku w sosie śmietanowym
 jajo na sałatce jarzynowej
 kruche babeczki faszerowane musami
 pasta jajeczno – łososiowa na plastrach faszerowanej ryby
 łosoś wędzony na pierzynce z sera czosnkowego podawane na racuszkach
 sałatka grecka z serem feta i szynką parmeńską
 sałatka szpinakowa z prażonym bekonem i jajem
 koreczki wytrawne (ser mozzarella z pomidorkami cherry, ser pleśniowy z winogronami i
orzeszkami, jaja przepiórcze z rzodkiewką i szczypiorkiem) podawane na kiełkach lucerny i
rzodkiewki
 sosy do mięs (chrzanowy , czosnkowy)
 pieczywo mieszane
 bufet słodkości (mazurek wielkanocny, sernik z rodzynkami)
Cena 68,00 zł / osoba

Menu II

 półmisek mięs pieczonych (schab ze śliwką, boczek rolowany z rodzynkami, klops z jajem)
 schab po warszawsku z chrzanem w glazurze
 łosoś wędzony na blinach z dodatkiem serka czosnkowego
 półmisek tymbalików ( z łososia , z drobiu , z warzyw)
 patera jaj faszerowanych
 jajo garnirowane z szynką na sałatce
 pasta jajeczno – łososiowa na plastrach faszerowanej ryby z cytryną
 sałatka nicejska w kruchych babeczkach
 sałatka jarzynowa
 sałatka z chrupiącą posypką z białej kapusty
Dania gorące:
 barszcz biały z jajem
 biała kiełbasa zapiekana z majerankiem
Cena 45,00 zł / osoba

Menu III

 półmisek mięs pieczonych i wędlin (schab w ziołach, szynka wiejska, boczek rolowany z
rodzynkami, kabanosy)
 sosy do mięs: ćwikła z chrzanem, chrzanowo – śmietanowy
 patera jaj faszerowanych
 jaja na sałatce jarzynowej
 śledź po japońsku z jajem
 kruche babeczki z sałatką tuńczykową
 sałatka „Grecka” z serem feta
 sałatka „Włoska” z makaronem
Dania gorące:
 żurek z białą kiełbasą i jajem
 pieczeń rzymska
Cena 38,00 zł / osoba

Dodatkowa do menu:

Kompozycja jaj
Jaja z kawiorem czarnym i czerwonym
Jaja nadziewane pieczarkami
Jaja nadziewane łososiem
Jaja z pastą szczypiorkową
Jaja nadziewane pastą tuńczykową
Jaja w pomidorach
Kruche babeczki z jajem
Jaja przepiórcze w ziołach
2,20 zł / szt
Przekąski z jaj
Grzybki z jaj na sałacie
Jaja garnirowane w szynce wiejskiej
Jaja w polędwicy łososiowej
3,00 zł / szt
Patera kanapek wielkanocnych
Z jajem i kawiorem czarnym i czerwonym
Z serem camembert, z orzechem włoskim i winogronem
Z serem mozzarella, z pomidorkiem cherry i bazylią
Z łososiem, serkiem czosnkowym, koperkiem i cytryną
Z indykiem wędzonym i śliwką marynowaną
( Patera 30 sztuk )
2,30 zł / szt
Półmisek różności pieczystych
Schab ze śliwką,
Karkówka w musztardzie francuskiej,
Szynka w ziołach,
Boczek rolowany z rodzynkami,
Pasztet drobiowo – wieprzowy
Klops z jajem
Kiełbasa biała pieczona w majeranku
1 porcja 100g / 6,00zł
Jeż koreczków
Koreczki ze śledziem i papryką na żółtym serze
Koreczki ze świeżym ogórkiem, łososiem wędzonym, cytryną i oliwką
Koreczki z serem pleśniowym i winogronem
Koreczki z serem mozzarella i pomidorkami cherry
Koreczki z salami, korniszonem na żółtym serze
Koreczki z kabanosem i kukurydzą marynowaną
Koreczki z szynką, papryką marynowaną i czarną oliwką
Koreczki z jajem przepiórczym
2,00 zł / szt
Kontakt:
www.poezjasmakow.com

tel. (0 22) 774 4328
kom. +48 723 600 800

e-mail: biuro@poezjasmakow.com

