Propozycja menu okolicznościowe– 150zł/os.
Przystawka:
( Do wyboru jeden rodzaj)
Marynowany śledzik na musie żurawinowym
Sakiewka z wędzonego łososia z serkiem śmietanowym
Łódeczka z cykorii z łososiem i warzywami

Zupa:
( Do wyboru jeden rodzaj)
Rosół z makaronem
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Krem z pora z grzankami ziołowymi
Krem selera naciowego

Drugie danie – serwowane na półmiskach ( 2 sztuki mięsa na osobę)
(Do wyboru 3-4 gatunki)
Tradycyjny kotlet De’Volaille
Sakiewka drobiowa nadziewana serem i suszonym pomidorami
Zraz staropolski w sosie pieczeniowym
Roladki z indyka w szynce parmeńskiej
Podudzia z kurczaka faszerowane śliwką
Zapiekana pierś ze szpinakiem i serem feta
Roladka z indyka nadziewana brzoskwinią

Dodatki:

Ziemniaki gotowane (podawane bez ograniczeń)
Ziemniaki zapiekane (podawane bez ograniczeń)
Frytki (podawane bez ograniczeń)
Jarzynki sezonowe podawane na ciepło (np. Kalafior, fasolka, bukiet warzyw)
Bukiet surówek zimnych (2 rodzaje)

Deser :

(Do wyboru jeden rodzaj)
Ciasto mieszane( różne gatunki 150g/0s)
Crème brûlée
Puchar lodowy z owocami
Foundant czekoladowy z gałką lodów

Napoje:

Kawa i herbata (serwowana bez ograniczeń)

`

Soki owocowe, woda mineralna (serwowana bez ograniczeń)

Kolacja: Serwowana na półmiskach (3 zakąski na osobę)
Schab nadziewany śliwką
Kurczak w galantynie
Roladka z indyka w szynce parmeńskiej
Rolada z kurczaka z warzywami
Karkówka przekładana sosem chrzanowym
Do wyboru 7 gatunków
Rolada z kaczki z żurawiną
Rolo z łososia
Pstrąg w galarecie
Medaliony z dorsza na farszu greckim
Śledź po kaszubsku
Tymbaliki z łososia
Sos koktajlowy, sos tzatziki, sos 1000-wysp, sos chrzanowy ( 1 do wyboru)
Sałatki: Gyros, grecka, z tuńczykiem, cezar, krewetkowa, śledź po bałkańsku ( 2 do wyboru)
Pieczywo, masło

Kolacja: na gorąco
Juki schabowe z boczkiem i porem z talarkami ziemniaczanymi
Leczo z mięsnymi kuleczkami
Żeberka wieprzowe z musem śliwkowo-miodowym
Kurczak faszerowany pieczarkami z ziemniakami opiekanymi
Faszerowane udka z kurczaka
Kurczak w chrupiącej panierce z frytkami
Szynka wieprzowa z kaszą gryczaną
Szaszłyki drobiowe na ryżu z warzywami

Do wyboru jedno danie

Zupa: ( 1 do wyboru)
Barszcz z pasztecikiem
Flaki wołowe
Zupa meksykańska z mięsnymi pulpecikami
Bogracz

Nasza strona internetowa: www.restauracja-kaszubska.pl
Facebook : facebook.com/kaszubska.restauracja
Kontakt: 058-665-66-11 Tel. Kom: 501-199-725 E-mail:
a.kotwicka@restauracja-kaszubska.pl
Menu na 7 h przebywania w restauracji
dopłata do każdej rozpoczętej godziny – 300zł

