celebruj ważne chwile
w wyjątkowym miejscu …

15 metrów od morza

MENU OKOLICZNOŚCIOWE
UROCZYSTA KOL ACJA SERWOWANA

PROPOZYCJA I

150 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
wolno gotowane plastry indyka, sos z sera pleśniowego i żurawiny ,
grillowana gruszka, puder z orzechów włoskich

ZUPA
domowy rosół z makaronem i warzywami

DANIE GŁÓWNE
filet z pieczonego sandacza skropiony sosem limonkowym,
podany z risotto z suszonymi pomidorami i grillowanymi warzywami
z dodatkiem świeżych ziół

BUFET DESEROWY
sernik kaszubski
mini tartaletki z owocami
szarlotka

PROPOZYCJA II

150 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
łosoś „Gravad Lax” marynowany w cytrusach, podany na plastrach
ananasa, pomarańcza w kardamonie

ZUPA
krem z pomidorów z lubczykiem i oliwą bazyliową

DANIE GŁÓWNE
udko kaczki gotowane konfit z jabłkami, podane z opiekanymi
ziemniakami i czerwoną kapustą zasmażaną z rodzynkami
i cynamonem

BUFET DESEROWY
Hotel Skipper
tel. +48 538 329 393
s.kochan@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

sernik kaszubski
mini tartaletki z owocami
ciastko czekoladowe

celebruj ważne chwile
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
UROCZYSTA KOL ACJA SERWOWANA

PROPOZYCJA III

170 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
rostbef wolno pieczony z zielonymi szparagami i truskawką

ZUPA
rosół na pieczonej kaczce z kluseczkami

DANIE GŁÓWNE
zraz wołowy z ziemniakami i tradycyjnymi zasmażanymi buraczkami,
jabłka z estragonem

BUFET DESEROWY
sernik kaszubski
panna cotta z sosem jagodowo-rozmarynowym
tort bezowy z sosem

Hotel Skipper
tel. +48 538 329 393
s.kochan@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
BUFET PRZEKĄSKOWY PO KOL ACJI

PROPOZYCJA I

45 zł / os. dorosła
min. 15 osób

BUFET ZIMNY
tatar z marynowanego łososia z dodatkami
terina z dorsza z sosem koperkowo chrzanowym
tarta ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
galaretki drobiowe z sosem chrzanowo – śmietanowym
sałata lodowa z wędzonym kurczakiem i świeżymi warzywami,
skropiona dresingiem jogurtowym
tradycyjna sałatka jarzynowa
chleb wiejski

PROPOZYCJA II

60 zł / os. dorosła
min. 15 osób

BUFET ZIMNY
tatar z marynowanego łososia z dodatkami
opiekane kawałki dorsza marynowane w białym winie i warzywach
płatki polędwicy wieprzowej skropione sosem z sera pleśniowego
oproszone orzechami włoskimi
kaczka z farszem staropolskim
galaretki drobiowe z sosem chrzanowo – śmietanowym
sałata lodowa z wędzonym kurczakiem i świeżymi warzywami,
skropiona dresingiem jogurtowym
sałatka nicejska z tuńczykiem
chleb wiejski

Hotel Skipper
tel. +48 538 329 393
s.kochan@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
PROPOZYCJA NA UROCZYSTĄ KOL ACJĘ

BUFET

180 zł / os. dorosła
min. 25-30 osób

BUFET ZIMNY
tatar z marynowanego łososia z dodatkami
wybór marynowanych śledzi bałtyckich
płatki delikatnego indyka skropione sosem z tuńczyka, z suszonymi
pomidorami
roladka z polędwiczki wieprzowej z kurkami i suszonymi pomidorami
pieczony rostbef ze szparagami
rukola z pomidorami, oliwkami, serem feta i pieczoną włoską szynką
tradycyjna sałatka jarzynowa

ZUPY
krem ze szparagów i białych warzyw z posmakiem pleśniowego sera

DANIA GŁÓWNE
filet z sandacza skropiony sosem cytrynowym
filet z łososia podany na marynowanych oliwkach z sosem młodych
pomidorów
luzowana kaczka pieczona z jabłkami w sosie wiśniowym
zrazy wieprzowe z tradycyjnym farszem, przyrządzone po myśliwsku
penne w sosie serowym z brokułami
ziemniaki z koperkiem / ryż z warzywami
asortyment warzyw ogrodowych z klarowanym masłem

DESERY
sernik kaszubski
ciasto z galaretką
mus z białej czekolady

Hotel Skipper
tel. +48 538 329 393
s.kochan@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
PROPOZYCJA NA UROCZYSTĄ KOL ACJĘ

PÓŁMISKI W STÓŁ

180 zł / os. dorosła

ZUPA SERWOWANA
krem z białych szparagów i pora

DANIA GŁÓWNE W STOLE
zrazy wieprzowe / udka z kaczki
de volaille / łosoś pieczony
ziemniaki gotowane / frytki
sałatka wiosenna

DESERY
sernik kaszubski
ciasto z galaretką
tort bezowy z owocami
brownie

ZIMNE PRZEKĄSKI
łosoś marynowany w sosie chrzanowym
polędwiczka wieprzowa z sosem
rolada z kurkami i pomidorami
kaczka po kaszubsku
sałatka jarzynowa z tortelini i jabłkiem
caprese – włoska mozzarella z soczystymi pomidorami, skropiona
oliwą bazyliową i octem balsamicznym
chleb wiejski

Hotel Skipper
tel. +48 538 329 393
s.kochan@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

