Новорічне меню 2021
ФУРШЕТ ХОЛОДНИХ ЗАКУСОК
Салат оселедець під шубою
Оселедець на шпажці
ФУРШЕТНІ СТОЛИ
Риба 1фарширована
Салат “Олів’є” з телятиною
Пісочна корзинка з качиним паштетом
Пісочна корзинка з форшмаком
Канапка з сьомгою
Міні канапе з ікрою
Міні холодець з телятини
Язик заливний
Птисі з сиром песто
Птисі з сиром та томатами
Рулетик з баклажаном та горіхами
Кабачок з сиром та кропом
Оливки
ФУРШЕТ ГАРЯЧИХ ЗАКУСОК
Голубці з Мангалицею в соусі з
томатів
Млинці з куркою
Пиріг з шпинатом та сьомгою
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Асорті свіжих та маринованих овочів
Асорті м*ясне з фермерськими сирами
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Білі гриби запечені з сиром

ОСНОВНА СТРАВА
Телятина з запеченою
картоплею та овочами
Риба ( Дорадо ) з овочами
ДЕСЕРТИ
Солодка випічка асорті

Сирник Львівський
Горішки з пісочного тіста
Заварні тістечка
Андрути
Торт “Спартак ”
Торт “Естерхазі”
Цукорки від “Товариства
Чорного Шоколаду”
Корзинка з вершками та
ягодою
Фруктове Асорті
(Апельсин, мандарин, ківі, яблуко, виноград, хурма)

БАР
У вартість квитка вхоить:
Лимонади
Мінеральна вода
Наливки
Коктейлі в асортименті
Кава та чай
На одного гостя на вибір вино або
горілка по одній пляшці на особу та
пів пляшк ігристого вина

Новорічне меню 2021
ФУРШЕТНІ СТРАВИ
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Салат “Оселедець під шубою”
Оселедець на грінці
Риба фарширована
Салат “Олів’є” з телятиною
Пісочна корзинка з качиним паштетом
Пісочна корзинка з форшмаком
Канапка з сьомгою
Міні канапе з ікрою
Міні холодець з телятини
Язик заливний
Птисі з сиром песто
Птисі з сиром та томатами
Рулетик з баклажаном з горіхами
Кабачок з сиром та кропом
Оливки
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Голубці з Мангалицею в соусі з
томатів
Млинці з куркою
Пиріг з шпинатом та сьомгою
ДЕСЕРТИ
Сирник Львівський
Горішки з пісочного тіста
Заварні тістечка
Андрути
Торти асорті
Цукерки від “Товариства
Чорного Шоколаду”
Корзинка з вершками та
ягодою
Фруктове Асорті
(Апельсин, мандарин, ківі, яблуко, виноград, хурма)

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Асорті свіжих та маринованих овочів
Асорті м*ясне з фермерськими сирами
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Білі гриби запечені з сиром
ОСНОВНА СТРАВА
Телятина з запеченою
картоплею та овочами
Дорадо з овочами
БАР
У вартість квитка вхоить:
Лимонади
Мінеральна вода
Наливки
Коктейлі в асортименті
Кава та чай
На одного гостя на вибір вино або
горілка по одній пляшці на особу та
пів пляшк ігристого вина
Додатково працюватимуть бари

