CATERING DLA CIEBIE
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami cateringu.
Organizujemy catering na każdą ilość osób, w dowolnej formie:
finger food
przyjęcie zasiadane
szwedzki stół

Co nas wyróżnia:
ponad 22 letnie doświadczenie
rodzinny, lokalny biznes
indywidulane podejście do każdego zamówienia dbałość o detale i atrakcyjność podania potraw
dania oparte na produktach z województwa pomorskiego
wspaniały smak

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji menu w celu dopasowania go do Państwa potrzeb!

MENU FINGER FOOD
FINGER
FOOD
Eleganckie, małe
przekąski
Wygodna forma
podania
Możliwość
zjedzenia na
stojąco
Polecamy wybór
10 rodzajów np. po
1 sztuce na osobę
Minimalne
zamówienie 10 os.

MENU DO WYBORU:
1. Sandacz faszerowany łososiem w liściach nori na razowej
grzance
2. Filet z łososia pod limonkową galaretką
3. Pasta z łososia wędzonego na zimno z ricottą i ziołami na
chrupiącej grzance
4. Śledź Matias z kremem chrzanowym z ćwikłą na pumperniklu
5. Śledź holenderski w oleju z cebulą, jabłkiem i lawendą
6. Śledź holenderski ze śmietaną i jabłkiem
7. Mus z serów dojrzewających z orzechami włoskimi i gruszką
marynowaną na pumperniklu
8. Sałatka warzywna z majonezem
9. Pasztet z dzika z mini korniszonem, podawany na kruchym
ciasteczku
10. Wędliny długodojrzewające z kremowym musem podawane na
pumperniklu
11. Kolorowa terrina z perliczki podawana na grzance
12. Pennette z suszonymi pomidorami i bazyliowym pesto z serem
Grana Padano
13. Tarta szpinakowa z oryginalną fetą
14. Tarta z kurczakiem, warzywami i serem cheddar
15. Rogaliki z marmoladą na słodko
16. Szaszłyki mini Caprese
17. Sałatka amerykańska z pieczonym kurczakiem, sosem curry i
winogronami
18. Tygrysie krewetki podawane na guacamole ( 8 zł / szt.)
19. Sałata rzymska z granatem i szynką Prosciutto Crudo
20. Sałatka surimi z selerem naciowym
21. Owoce filetowane

BUFET
SZWEDZKI
Na większy głód
Dania serwowane
w
podgrzewaczach
na ciepło
Przekąski zimne
Woda z miętą i
cytryną w cenie
menu

MENU NR 1
Przystawki

Pasztet z dziczyzny z chrzanem z żurawiną i chrzanem
z jabłkami
Pasztet wegański z orzechami i suszonymi owocami, pasta
z palonego bakłażana, żurawiny
Pieczywo domowego wypieku i masło

Zupa
Krem z białych warzyw z chrupiącym boczkiem i grzankami

Danie główne

Minimalne
zamówienie – 20 os.

Trzy rodzaje pierogów
Pierogi ruskie z cebulką
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z gęsiną i sosem z grzybów leśnych

Dwa rodzaje deserów
Tarta z owocami
Sernik z sosem malinowym

BUFET
SZWEDZKI
Na większy głód
Dania serwowane
w
podgrzewaczach
na ciepło
Przekąski zimne
Woda z miętą i
cytryną w cenie
menu
Minimalne
zamówienie – 20 os.

MENU NR 2
Przystawki
Terrina z perliczki z warzywami, musztardy owocowe,
grzanki
Carpaccio z buraków i jabłek z kozim serem i miodowym
dressingiem
Pieczywo domowego wypieku i masło

Zupa
Krem koperkowy z szafranem

Dwa rodzaje dań głównych
Udziec indyka pieczony z suszonymi owocami, purée
ziemniaczane, karmelizowane buraki
Penne z sosem z suszonych pomidorów i warzywami,
Parmezan

Trzy rodzaje deserów
Drożdżowe racuszki z jabłkami i pomarańczami
Sernik z sosem malinowym
Panna cotta z rokitnikiem

BUFET
SZWEDZKI
Na większy głód
Dania serwowane
w
podgrzewaczach
na ciepło
Przekąski zimne
Woda z miętą i
cytryną w cenie
menu
Minimalne
zamówienie – 20 os.

MENU NR 3
Przystawka
Pâté z gęsich wątróbek z karmelizowanymi owocami,
grzanka
Rolada z łososia wędzonego ze szpinakiem i serkiem
Mascarpone
Pieczywo domowego wypieku i masło

Zupa
Krem z borowików z grzankami
Danie główne
Pieczona polędwica wieprzowa na sosie ziołowym, purée
ziemniaczane, chrupiące warzywa
Filet z pstrąga z porem na kremie z selera z warzywnym
julienne, ryż ziołowy
Pierogi z gęsiną i sosem borowikowym
Trzy rodzaje deserów
Drożdżowe racuszki z jabłkami i sosem malinowym
Rogaliki z marmoladą
Mus z belgijskiej czekolady

ZAPRASZAMY
Istnieje możliwość domawiania dodatkowych dań i napoi.
Każde menu możemy indywidualnie dostosować do Państwa potrzeb!
Zapraszamy do kontaktu.
info@villaeva.pl
602-215-888
www.villaeva.pl

