PIERWSZA KOMUNIA
MENU SERWOWANE

PRZYSTAWKA - JEDNA DO WYBORU
Mus z wêdzonego ³ososia, grzanka czosnkowa, wêdzona papryka, creme fraiche, listki groszku
Rillettes z kaczki confit, chutney ze liwek, grillowany rabarbar, puder z lubczyku, listki jarmu¿u
ZUPA - JEDNA DO WYBORU
Veloute z bia³ych szparag, pesto z dzikiego czosnku, m³oda botwinka
Krem z m³odego kalafiora, dzikie broku³y, creme fraiche ze szczypiorkiem
DANIE G£ÓWNE - JEDNO DO WYBORU
Polêdwiczki wieprzowe sous vide, puree z pietruszki, zielone szparagi, m³ody bób, puder z suszonych pomidorów
D³ugo duszona wo³owina w cielêcym sosie, puree z chrzanem, m³oda marchew, szpinak, dziki broku³
Filet z kurczaka zagrodowego, m³ode ziemniaki z koperkiem, romanesco, m³oda marchew, szparagi, sos cielêcy
Filet z ³ososia, kaszotto szparagowe z zielonym groszkiem, dziki broku³, chipsy z batata, salsa z grillowanej papryki i chorizzo
DESER
Tort (smak do wyboru)

MENU SERWOWANE DLA DZIECI
Zupa pomidorowa z kluseczkami lub veloute z bia³ych szparag
Paluszki z kurczaka lub duszony filet z indyka
Ziemniaki puree lub frytki
Marchew z jab³kiem lub seler z orzechami

MENU BUFETOWE

Sa³atka caesar z grillowanym kurczakiem i bekonem
Sa³ata wiosenna, pomidory, ogórek, rzodkiewka, dymka, koperek, szparagi, vinegrette
Sa³atka z pomidorków koktajlowych z szalotk¹, dymk¹ i kwan¹ mietan¹
Pomidory, mozzarella, bazyliowe pesto, spianata, zielone oliwki
Mini wrap z kurczakiem, cheddarem, sma¿on¹ cebul¹ i papryk¹
limaki z ciasta francuskiego z szynk¹, mozzarella i pomidorami
Mus z szynki w ciecie kruchym z zielonymi oliwkami
Deska miês (schab z morelami, indyk sous vide, karczek z czosnkiem)
Pieczywo, mas³o, margaryna
Sezonowe owoce
Mix ciasteczek bankietowych
Napoje: woda smakowa, kawa, herbata, soki owocowe

Cena:

195 Pln / os

Dzieci do lat 6 - bezp³atnie, dzieci 6-12 lat - 50% ceny
Bufet uzupe³niany do 2 godzin.
Oferta na przyjêcie dla minimum 20 osób.
INFORMACJE I REZERWACJA
E-mail: meetings.krakow@radissonblu.com, Tel: +48 12 618 88 88
Radisson Blu Hotel, Kraków
ul. Straszewskiego 17, 31-101 Kraków

