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Restauracja U Jana
Mamy przyjemność zaproponować Państwu naszą ofertę na zorganizowanie
wielkanocnego cateringu indywidualnego oraz dla firm polegającego na
przygotowaniu z najwyższą starannością wybranych przez Państwa potraw
oraz dostarczenie ich pod wskazany adres.
Poniżej przedstawiamy propozycje potraw, z których możecie Państwo
skomponować swoje menu wielkanocne dostosowane do budżetu, ilości
osób oraz charakteru spotkania.
ZUPY
Żurek staropolski w wazie chlebowej
Zupa szczawiowa z jajkiem
Barszcz chrzanowy z pieczoną białą kiełbaską
Zupa chrzanowa z prażoną szynką
Krem z liści rzodkiewek i groszku
Zupa ziemniaczano-chrzanowa
Zupa krem z chrzanu i jabłek
Zupa koperkowa z jajkiem i kaszą kuskus
Gulasz z dzika
DANIA GŁÓWNE
Polędwiczki w sosie borowikowym
Ziołowo cytrynowy filet z indyka
Karkówka z gorczycą i sosem pieczeniowym
Petit sale, czyli francuska potrawka z peklowaną wieprzowiną i soczewicą
Biała kiełbasa zapiekana w żurku
Schab z grzybami
Roladki drobiowe faszerowane szpinakiem
Roladki faszerowane szparagami
DODATKI
Ziemniaki puree
Ziemniaki opiekane z tymiankiem
Kaszotto
Buraki z chrzanem
Marchewka z jabłkiem
Warzywa blanszowane
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DESERY
Pomarańczowy sernik z crème brûlée
Sernik na zimno z malinami
Sernik z kokosem
Banoffee
Torcik szampański
Szarlotka
Tarta czekoladowa
Babki wielkanocne różnego rodzaju
Czekoladowe babeczki wielkanocne
Makowiec wielkanocny
ZIMNY BUFET
Pasztet z królika z suszonymi pomidorami wątróbką
Pasztet wieprzowy z grzybami leśnymi
Pieczony karczek w rozmarynie i czosnku
Pieczony schab w ziołach ze śliwką/morelą/z grzybami
Pieczeń rzymska z indyka
Pieczeń świąteczna faszerowana grzybami
Sałatki: jarzynowa/seler z kurczakiem/porowa/gyros/śledziowa
Galaretki drobiowe/wieprzowe
Jajka faszerowane śledziem/grzybami
Chrzan z jajkiem
Tartinki z pastą jajeczną i łososiem
Jajka zapiekane w szynce
Wędliny regionalne
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do bezpośredniego
kontaktu z Szefem Kuchni, który pomoże Państwu w wyborze najlepszego
rozwiązania oraz odpowie na wszystkie pytania. Szef Kuchni Maciej Szraga
e-mail: recepcja@restauracjaujana.pl, tel. 48 798 714 455
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