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Menu Sylwester 2018/2019 
START  GODZINA 20-00 

 

Krem z grzybów leśnych podany z grzankami 

 

Danie główne 

Cordon Blue po Hiszpańsku 

Grilowany filet „Drwala” 

Kacze udka w sosie żurawinowym  

Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim 

Sakiewka ze schabu z pieczarką w beszamelu 

Pieczony łosoś podany na szpinaku w asyście pomidorów 

koktajlowych 

 

Ziemniaki z koperkiem 

Kluski sląskie  

Kuleczki ziemniaczane 

 

Kompozycja surówek: 
Surówka z kapusty białej z papryką  

Surówka z pora jajka i swieżym ogórkiem  

Surówka z marchewki z jabłkiem 

 Kapusta modra na ciepło 

http://www.appetit-catering.pl/


 
 

 

 

 

SŁODKI BUFET 

 

Ciasto własnego wypieku (różne rodzaje) 

Fontanna czekoladowa z owocami filetowanymi 

Kawa, herbata bez ograniczeń 

Bufet kawowy przygotowany na sali dla gości 

 

 

ZAKĄSKI NA ZIMNO 

 

Rolada z kurczaka z pistacjami 

Tatar wołowy 

Tymbaliki drobiowe 

Pstrąg glazurowany  

Rolada łososiowa 

Rolada wieprzowa z 3 serami i suszonymi pomidorami  

Rolada serowa z papryką 

Szparagi w szynce 

Pieczywo, masło 

 

 

 

SAŁATKI DO ZAKĄSEK 

Sałatka z włoska z serem Mozzarella i pomidorami koktajlowymi 

Sałatka z pieczonym kurczakiem i owocami granatu 

 



Około godziny 22-30 

 

Zupa Gulaszowa  

 

Godzina 0-00  

Powitanie Nowego Roku lampką szampana  

 

Około godziny 0-30 podamy: 

 

Barszcz czerwony czysty 

Udziec pieczony podany z kaszą i sosami 

 

 

Około godziny 2-00 podamy  
Rolada z polędwiczki wieprzowej w sosie grzybowym podana z pyzami 

ziemniaczanymi 

 

Około godziny 4-00 dla wytrwałych 

 

Żurek Staropolski  z szynką  i tartym chrzanem 

 

 

 

 

Do dyspozycji gości: 

 Zimne napoje gazowane i niegazowane bez limitu 

 Kawa, herbata bez limitu 

 Szampan na powitanie Nowego Roku 

 Fontanna czekoladowa z filetowanymi owocami 

 OPEN BAR 

 Zagra DJ Mario – Mariusz Rządkowski 
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