PROPOZYCJE NA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI/ BANKIETU

Sałatki :

Capresse (ser mozarella, pomidor, oliwki, bazylia)
Sałatka meksykańska (kukurydza, schab, ogórki konserwowe, ryż, fasola, cebula, papryka)
Sałatka jarzynowa
Sałatka (makaron, papryka, cukinia, pomidor, czosnek, tymianek, rozmaryn)
Sałatka rejentowej ( konserwowy ogórek, seler, papryka, pieczarki)
Sałatka z szynką i ryżem ( ryż, szynka, ogórek kiszony, cebula, papryka)
Sałatka z kurczakiem ( kurczak, ryż, pieczarki, fasola, groszek, kukurydza)
Sałatka z oscypkiem ( oscypek, makaron, pomidory, żurawina)
Sałatka z kozim serem ( rukola, czosnek, kozi ser)
Kolorowa sałata ( mieszanka sałaty, sznycel z indyka, makaron, kiełki rzodkiewki)
Sałatka z krewetkami ( sałata lodowa, krewetki, makaron, koktajlowe pomidorki)
Sałatka z kurczakiem ( sałata lodowa, pierś z kurczaka, parmezan, czosnek)
Sałata ( ziemniaki, ogórki kiszone, jajka, oliwki czarne i zielone)
Sałatka curry ( ryż, ananas, kurczak, curry)
Sałatka z wątróbką ( szpinak, wątróbki drobiowe, parmezan)
Sałatka z serem feta ( pomidory, ogórek, czerwona cebula, feta, oliwki)
Sałatka z makaronem ( makaron, pomidor, ogórek, papryka, fasola, groszek, kurczak)
Sałatka z kalafiorem i rybą ( kalafior, brokuły, koperek, pietruszka, jajka, filet rybny)
Sałatka nicejska

Mięsa:

Gęś faszerowana kaszą gryczaną
Kurczak nadziewany,
Kurczak pieczony z czosnkiem i cytryną,
Kurczak z żurawiną
Klops w wędzonym boczku,
Pieczeń koperkowa,
Pieczeń z pietruszką,
Polędwiczki w sosie z zielonego pieprzu
Kurczak devolay
Schab z pieczarkami,
Udka nadziewane,
Zrazy nadziewane

Ryby:

Pstrąg faszerowany
Karp w galarecie,
Ryba w zalewie octowej
Ryba w sosie pomidorowym
Ryba po japńsku
Łosoś marynowany w pieprzu cytrynowym z świerzymi ziołami

Finger food:

Jajko faszerowane z łososiem,
Pstrąg wędzony na marynowanych cukiniach
Tarta letki z szynką i serem salami
Tartaletki z pastą twarogową i kawiorem
Tarta letki z pasta paprykową
Kuleczki z sera
Faszerowane naleśniki
Faszerowane
Ptysie z kawiorem
Ptysie z krewetkami,
Wędzony łosoś na dwóch pastach,
nadziewane kawałki żółtej papryki
Ogórki z koperkowo twarogowym kremem
Pumpernikielowe talarki z twarogiem, i szlachetnym serem
Filety z soli w ostrej marynacie
Roladki z warzywami i szynką
Rulony z soli przekładane szpinakiem
Tymbaliki rybne
Vol-u –venty
Płaty z łososie z pastą chrzanową, grecką, sycylijską
Deski z wędlinami
Deska z serowymi fantazjami
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Rolada z boczku i

Tartinki z serem oliwkami, papryką i łososiem
Schab faszerowany serem i oliwkami?
Szparagi w szynce

Kanapki bankietowe z:

Kurczakiem i melonem,
Z polędwicą i koperkiem,
Z łososiem i kawiorem,
z serem pleśniowym, orzechami i winogronem,
z salami i warzywami konserwowymi

Zupy:

Żurek
Barszcz
Rosół
Zupa grzybowa
Zupa krem pomidorowo paprykowa z nutką bazylii
Zupa krem pieczarkowa z groszkiem ptysiowym

Zakąski zimne:

Rolada z kurczaka z pasta koperkową
Zwijany indyk nadziewany morelami
Schab ze śliwką, pastą chrzanową i Świerzym koperkiem
Schab w ziołach z pasta migdałową
Schab nadziewany pastą drobiową z żurawiną

Zwijaneszpinakiem i serem wędzonym
Fileciki z kurczaka na ananasie
Rulony z szynki z szynki nadziewane twarogiem
Rulony z szynki nadziewane jajkiem
Domowe pierożki nadziewane serem wędzonym i ziołami
Kąski śledziowe w sosie pomidorowo-paprykowym

Makaronowe szaleństwo
Lazania
Canneloni z ricottą
Mix makaronowy w puszystym sosie ziołowym

Możliwość skapotowania własnego menu . 
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