Dworek z przyjemnością podejmie się organizacji przyjęcia na każdą okazję.
Zapewniamy odpowiedni wystrój, bogate i smaczne jedzenie i gwarantowaną
atmosferę domową.
Poniżej przedstawiamy ofertę menu imprezowego z możliwością własnego
skomponowania.
Organizacja imprez okolicznościowych:
Manager Restauracji Sylwia Kupczyk tel. 667 675 377

MENU IMPREZOWE
100zł / os (zupa, obiad, kawa, deser)
130zł / os (zupa, obiad, kawa, deser, zimna płyta)
140zł / os (zupa, obiad, deser, zimna płyta, zupa)
170zł / os (zupa, obiad, deser, zimna płyta, zupa, kolacja)
Zupa: (do wyboru jedna)
Rosół z makaronem
Krem pomidorowy
Krem z warzyw sezonowych
Krem z białych warzyw i zielonego groszku
Danie główne:
Mięsa (2kawałki na os) - do wyboru max 5rodzaji
Rolada wieprzowa
Polędwiczki sous vide z sosem grzybowym
Udko z kaczki confit z żurawiną
Pierś z kaczki sous vide z pomarańczą
Kotlet schabowy

Kotlet drobiowy
Kotlet imperial
Rolada z kurczaka ze szpinakiem
Rolada z kurczaka z pieczarkami i z serem
Rolada z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem
Rolada z kurczaka z warzywami i serkiem
Devolay z masłem
Kotlet mielony
Karkówka pieczona
Nuggetsy
Dorsz z pieca na szpinaku
Dodatki: (6 do wyboru)
Kluski śląskie
Ziemniaki z koperkiem
Ryż
Pyzy drożdżowe
Frytki
Surówka z marchewki z brzoskwinią
Surówka z białej kapusty
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z kapusty pekińskiej
Buraczki
Kapusta modra zasmażana
Kapusta biała
Marchewka z groszkiem
Warzywa gotowane
Deser:
Kawa / herbata
Deser lodowy z owocami
Zimna płyta:
Deska przekąsek : (5 do wyboru)
Tatar na bagietce
Delicja drobiowa

Galaciki drobiowe
Tortille
Krewetki z sosem słodko kwaśnym
Roladki z cukinią i z serkiem
Kurczak w boczku na ostro
Polędwiczka faszerowana serem w orzechowej panierce
Łosoś z twarożkiem
Sałatki: (2 do wyboru)
Sałatka cezar
Sałatka brokułowa
Sałatka z ananasem, kurczakiem i rzodkwią japońską
Sałatka z serem pleśniowym i gruszką
Sałatka z ciecierzycy
Sałatka mahmas
Sałatka z selera naciowego
Sałatka grecka
Sałatka tradycyjna
Ryby: (1 pozycja do wyboru)
Ryba po japońsku
Ryba w sosie słodko kwaśnym
Śledź w śmietanie
Ryba w zalewie octowej
Śledź w wasabi
Pieczywo / masło
Kolacja:
Mięsa: (4 pozycje do wyboru)
Golonka pieczona na kapuście
Gołąbki w sosie grzybowym
Karkówka pieczona w sosie pomidorowym z pieczarkami
Pałeczki z kurczaka w sosie BBQ
Żeberka wieprzowe w sosie własnym
Dodatki: (1 pozycja do wyboru):

Frytki
Ziemniaki pieczone
Zupy ( 1 do wyboru )
Barszcz z pasztecikiem drożdżowym
Żurek
Bogracz
Dodatkowo oferujemy:
Deska serów i wędlin 1 półmisek - 60 zł
Tatar (4kulki wołowe po 80gram) - 60zł
Ciasto oraz tort w naszej ofercie (rodzaj/smaki wg sugesti gości)
Tort – 50 zł kg
Ciasto - 5 zł kawałek
Słodki deser w formie fingerfood - 5zł/szt
Owoce filetowane 1duża patera - 150 zł
Napoje:
Dzbanek soku pomarańczowego / jabłkowego 1l - 11zł
Dzbanek wody z cytryną 1l -6zł
Pepsi / Coca Cola / Sprite 1l- 6zł
Alkohole:
Szampan Dorato - 21 zł
Ogiński 0,5 l - 35 zł
Wyborowa 0,5 l - 25zł
Jack Daniel's 0,5 l - 80 zł
Ballantine's 0,5 l – 60 zł
Wina:
La Heredada (wino półwytrawne) białe - czerwone 27zł za 1szt

