celebruj ważne chwile
w wyjątkowym miejscu …

15 metrów od morza

MENU OKOLICZNOŚCIOWE
UROCZYSTA KOL ACJA SERWOWANA

PROPOZYCJA I

169 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
indyk sous-vide, puree z buraka i maliny, chips z ciabaty,
marynowane jabłko

ZUPA
zupa z soczewicy z mlekiem kokosowym i curry

DANIE GŁÓWNE
sandacz z gnocchi, sos pomidorowy i grillowaną cukinią

BUFET DESEROWY
mus kawowy
sernik kaszubski
szarlotka

PROPOZYCJA II

169 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
łosoś „Gravad Lax” mus chrzanowy, piklowana cebula, biszkopt
szpinakowy

ZUPA
krem z białych warzyw i pora z oliwą pietruszkową

DANIE GŁÓWNE
udko kaczki gotowane konfit, puree z czerwonej kapusty, gratin
ziemniaczane, sos demi glace z wiśnią.

BUFET DESEROWY
sernik kaszubski
Hotel Skipper
Kornelia Domagalska
tel. +48 538 329 393
k.domagalska@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

mini tartaletki
brownie

celebruj ważne chwile
w wyjątkowym miejscu …

15 metrów od morza

MENU OKOLICZNOŚCIOWE
UROCZYSTA KOL ACJA SERWOWANA

PROPOZYCJA III

189 zł / os. dorosła

PRZYSTAWKA
rostbef wolno pieczony z salsą z ananasa i grzanką maślaną

ZUPA
rosół z kaczki z domowym makaronem

DANIE GŁÓWNE
zraz wołowy z patatkami, sos z suszonej śliwki, zasmażane buraczki

BUFET DESEROWY
ciasto z galaretką
tort bezowy z owocami
panna cotta z sosem truskawkowym

Hotel Skipper
Kornelia Domagalska
tel. +48 538 329 393
k.domagalska@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

celebruj ważne chwile
w wyjątkowym miejscu …

15 metrów od morza

MENU OKOLICZNOŚCIOWE
BUFET PRZEKĄSKOWY PO KOL ACJI

PROPOZYCJA I

56 zł / os. dorosła
min. 15 osób

BUFET ZIMNY
tatar z marynowanego łososia z dodatkami
terina z białych ryb z kaparami i marchewką
tarta z konfiturą z czerwonej cebuli, serem feta i rukola
galaretki drobiowe z sosem chrzanowo – śmietanowym
sałata z kurczakiem, boczkiem, pomidorkami koktajlowymi i serem
emilgrana
sałatka ziemniaczana z ogórkiem konserwowym i szynką
pieczywo

PROPOZYCJA II

74 zł / os. dorosła
min. 15 osób

BUFET ZIMNY
roladka szpinakowa z łososiem wędzonym
śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulą
polędwiczka wieprzowa z gruszką i serem pleśniowym
kaczka z farszem po staropolsku
galaretki drobiowe z sosem chrzanowo- śmietanowym
sałatka z kurczakiem, boczkiem, pomidorkami koktajlowymi i serem
emilgrana
rukola z orzechami włoskimi, gruszką, serem pleśniowym i sosem
balsamicznym
pieczywo

Hotel Skipper
Kornelia Domagalska
tel. +48 538 329 393
k.domagalska@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

celebruj ważne chwile
w wyjątkowym miejscu …

15 metrów od morza

MENU OKOLICZNOŚCIOWE
PROPOZYCJA NA UROCZYSTĄ KOL ACJĘ

BUFET

199 zł / os. dorosła
min. 25-30 osób

BUFET ZIMNY
tatar z marynowanego łososia z dodatkami
śledź z remuladą selerową i gorczycą
kurczak sous-vide z sosem musztardowo-miodowym i kaparami
roladka z polędwiczki wieprzowej z kurkami i suszonymi pomidorami
udka drobiowe ze szpinakiem i boczkiem wędzonym
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka z kaczką, chrupiącymi warzywami i sosem azjatyckim

ZUPA
krem z białych warzyw z oliwą pietruszkową

DANIA GŁÓWNE
filet z morszczuka w sosie porowym z cytryną
roladki drobiowe ze szparagami i sos serowy.
pieczona pierś kaczki w sosie demi glace z wiśniami
makaron penne z suszonymi pomidorami
ziemniaki gotowane / ryż
warzywa na parze z masłem

DESERY
sernik
ciasto z galaretką
mus waniliowy z sosem malinowym

Hotel Skipper
Kornelia Domagalska
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k.domagalska@hotelskipper.pl
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
PROPOZYCJA NA UROCZYSTĄ KOL ACJĘ

PÓŁMISKI W STÓŁ
ZUPA SERWOWANA
domowy rosół z lanymi kluseczkami i marchewką

DANIA GŁÓWNE W STOLE
konfitowana pierś z gęsi z sosem wiśniowym
klasyczny de volaille z serem i koperkiem
roladki wieprzowe z boczkiem i śliwkami
pieczony łosoś z warzywami i sezamem
ziemniaki / frytki
kapusta zasmażana / sałatka wiosenna

DESERY
Panna Cotta z sosem malinowym
szarlotka
ciasto z galaretką

ZIMNE PRZEKĄSKI
roladka z udek drobiowych ze szpinakiem
łosoś w zalewie octowej z musem chrzanowym
polędwiczka sous-vide z sosem tonnato
roladka wieprzowa z pestkami dyni i serem lazur

Hotel Skipper
Kornelia Domagalska
tel. +48 538 329 393
k.domagalska@hotelskipper.pl

www.hotelskipper.pl

199 zł / os. dorosła

