




















Cj)a/dd; / SCENARIUSZ KULINARNY PRZYJ�CIA

DRUGI CIEPtY POSltEK 

Stacje 11gotowania na iywo", 

kt6re pozwalajc1 sledzic prac� kucharzy, 
proces kreacji potraw 

Ptonqcy krctg parmezanu z Linguine i koniakiem 

Pieczona szynka w sosie z czerwonego wina 

TORT 

Nasze propozycje smak6w: 

Mus czekoladowy z wisniami 

Biata czekolada z malinami 

Tradycyjny tort smietanowy z owocami 

Tort malinowy z profiterolami 

Tiramisu 

Cappuccino 

Orzechowy 

TRZECI CIEPtY POSltEK 

Grill w ogrodzie 

Luzowane bioderka z kurczaka 
w marynacie teriyaki 

Schab karkowy w ziotach 

Kietbaski, boczek, kaszanka 

Sledz grillowany w cytrusowej gremolacie 

Warzywa w ziotach 

iurek aromatyzowany w�dzonymi ieberkami 
i grzybami z jajkiem i biatq kietbasct 

Og6rki, oliwki, suszone pomidory 

Ziemniaki 

Satatka ziemniaczana z kruchym boczkiem 

Cztery rodzaje pieczywa 

Chrzan, musztarda, sos BBQ, ketchup 

Pakiet napoj6w bezalkoholowych 

nielimitowany 

Soki owocowe 
Woda mineralna 

Sody - produkty Pepsico 
Kawa Mauro z ekspresu cisnieniowego 

Wyb6r herbat firmy Althaus 
Cukier, stodzik, mleko, cytryna 











Cj)alue/; 2 SCENARIUSZ KULINARNY PRZYJl;CIA

TRZECI CIEPtY POSltEK 
Bufet dziatajc1cy przez 2,5 godziny po p6tnocy 

Filet z Dorsza w zielonym curry 

z groszkiem cukrowym, porem i p�dami fasoli 

Pol�dwiczki wieprzowe z grzybami, 
jarmuzem i sosem kremowym 

Mtode ziemniaki z palonym mastem, 

mi�tcl i koperkiem 

Kasza j�czmienna kruszonka z suszonymi 
pomidorami i mascarpone 

Gnocchi z mastem i parmezanem 

Warzywa grillowane (papryka, koper wtoski, 
cukinia, baktaian, czerwona cebula) 

TORT 

Nasze propozycje smak6w: 

Mus czekoladowy z wisniami 

Biata czekolada z malinami 

Tradycyjny tort smietanowy z owocami 

Tort malinowy z profiterolami 

Tiramisu 
Cappuccino 

Orzechowy 

Pakiet napoj6w 

bezalkoholowych nielimitowany 

Soki owocowe 
Woda mineralna 

Sody - produkty Pepsico 
Kawa Mauro z ekspresu cisnieniowego 

Wyb6r herbat firmy Althaus 
Cukier, stodzik, mleko, cytryna 











y)a/wJ; J SCENARIUSZ KULINARNY PRZYJl;CIA

TRZECI CIEPtY POSltEK 

Bufet dziatajctCY 

przez 2,5 godziny po p6tnocy 

Sandacz z kapustct Pak Choy i grzybami Shimeji 

Pieczone udo z kaczki, sos Marsala z figami 

Pol�dwiczki wieprzowe, sos z gorgonzolct, 

biatct czekoladct i szatwict 

Mtode ziemniaki z palonym mastem, 

mi�tct i koperkiem 

Kasza j�czmienna kruszona z suszonymi 
pomidorami i mascarpone 

Gnocchi z mastem i parmezanem 

Warzywa grillowane {papryka, koper wtoski, 

cukinia, baktazan, czerwona cebula) 

TORT 

Nasze propozycje smak6w: 

Mus czekoladowy z wisniami 

Biata czekolada z malinami 

Tradycyjny tort smietanowy z owocami 

Tort malinowy z profiterolami 

Tiramisu 

Cappuccino 

Orzechowy 

Pakiet napoj6w bezalkoholowych 

nielimitowany 

Soki owocowe 

Woda mineralna 

Sody - produkty Pepsico 

Kawa Mauro z ekspresu cisnieniowego 

Wyb6r herbat firmy Althaus




