Propozycja I
70 zł/osoba dorosła (dzieci do lat 10 – 50%)
Zupa
Rosół tradycyjny z domowym makaronem
Danie główne
Pieczeń/puree ziemniaczane/kapusta duszona
Deser
lody/owoce/sos czekoladowy
lub
szarlotka/lody waniliowe/sos waniliowy
Przekąski zimne (serwowane w półmiskach):
Pieczona rolada z kurczaka z orzechami
Sałata z wędzonym łososiem
Deski serów z owocami
Pieczywo, masło
Propozycja II
90 zł/osoba dorosła (dzieci do lat 10 – 50%)
Przystawka
Polędwiczka wieprzowa/konfitura z żurawiny/roszponka
Zupa
Delikatna zupa kalafiorowa z „ziemią z oliwek”
Danie główne
Schab/puree ziemniaczane/chrzan/jabłko
lub
Dorsz/opiekane ziemniaki/sos porowy
Deser
Tarta owocowa
lub
Sernik z sosem wiśniowym
Przekąski zimne (serwowane na półmiskach):
Rolada z łososia i kurczaka z chrzanowym Aioli
Pasztet drobiowy z żurawiną

Tymbaliki z sandacza
Grillowane roladki z cukinii i fety
Sałatka świeża warzywna
Mini udka z kurczaka
Pieczywo, masło

Propozycja III
120 zł/osoba dorosła (dzieci do lat 10 – 50%)
Przystawka
Łosoś /zielony groszek/seler naciowy
Zupa
Z podgrzybków,
Dania główne
Kanfitowane kacze udko z kapustą pak choi, ziemniakami gratin i sosie
żurawinowym,
lub
Łosoś smażony z buraczanym risotto i szparagami z sosem holenderskim
Deser
Foundant czekoladowy z gałką loda,
Torcik biszkoptowy z miętą i biała czekolada.
Przekąski zimne (serwowane w półmiskach):
Śledź z jabłkiem w śmietanie,
Rolada z udek kurczaka z boczkiem,
Pate z wątróbek drobiowych,
Tatar z Łososia limonką i czarną oliwką,
Quiche z pleśniowym serem, orzechami i gruszką
Sałata z warzywami, kurczakiem i vinegretem,
Wybór sezonowych surówek,
Pieczywo, masło,
Owoce.
W każdym zestawie woda mineralna niegazowana z cytryną w cenie.

Opcje dodatkowe do wyboru:
Bufet soków – 3 rodzaje, 5 zł/os
Bufet kawowo – deserowy: 20 zł/os
Herbata, kawa świeżo mielona z Expressu bez limitu,
Ciasta do ustalenia – min 2 rodzaje (sernik, szarlotka, inne).
Tort – na zamówienie.

Zapraszamy również do konstruowania własnego menu i kontaktu z nami.
BEST WESTERN PLUS Hotel Dyplomat****
Ul. Dąbrowszczaków 28, Olsztyn
Tel. 89 512 41 41
hotel@hoteldyplomat.com

