MENU 2019
MENU FINGERFOOD
5,00 zł /1 szt

1.
2.
3.
4.

mini bruschetta z pesto rosso
mini bruschetta z pomidorami concasse
świeży ogórek faszerowany humusem
crostini z pastą z zielonego groszku z
parmezanem
5. crostini z pieczonym schabem,
korniszonem i musztardą Dijon
6. falafel podawany z dipami
7. mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorów
koktajlowych z bazylią
8. crostini z pastą jajeczną, boczkiem i
szczypiorkiem
9. tacos z szarpaną wieprzowiną, dymką i
kolendrą
10. empanadas z ciasta francuskiego
faszerowane kaczką confit
11. zestaw marynowanych oliwek w oliwie i
ziołach
12. tartinki z tapenadą
13. świeże warzywa z dipami
14. sataye z kurczaka

15. grissini otulone długo dojrzewającą szynką
prosciutto crudo
16. mini ptysie z serkiem ziołowym, koperkiem
i gravlaxem
17. mini szaszłyki z mozzarelli, szynki
parmeńskiej i pomidorów koktajlowych
18. pieczony ziemniak podawany z
marynowanym śledziem i twarogiem
19. hummus podany z focaccią lub tortillą
20. tortilla z kurczakiem i warzywami
21. tortilla z grillowanymi warzywami
22. mini ptysie z musem z szynki i jajek
23. pumpernikiel z serkiem i wędzonym
łososiem
24. quesadilla z pieczonym indykiem, bekonem
i warzywami
25. zestaw domowych pikli

6,00 zł /1 szt

26. guacamole podawane na chrupiącym
toście z chleba pełnoziarnistego
27. chrupiące tostadas z grillowaną krewetką i
sosem aioli
28. ceviche z tuńczyka podawane na zielonym
ogórku
29. gravlax podawany na żytnim pieczywie z
serkiem ziołowym
30. tartinki z musem z wędzonej ryby
31. bruschetta z kurkami i serem grana padano
32. koreczki z pieczonego buraka i sera koziego
33. tatar wołowy podawany na pieczywie

34. kofta jagnięca z pomidorkami concasse
podawana na liściu sałaty rzymskiej
35. cukinia faszerowana musem z pieczonego
pomidora i sera koziego
36. sałatkowy shot z serem feta (mini sałatka
grecka)
37. roladki z rostbefu faszerowane musem
chrzanowym z rukolą
38. yakitori z łososia
39. mus z wątróbki drobiowej z koniakiem
podawany na grzance
40. skrzydełka bbq

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 8% VAT
Minimum zamówienia 1 rodzaju przekąsek – 30szt
Jeżeli nie znalazłeś swojej ulubionej przekąski – powiedz, przygotujemy ją specjalnie dla Ciebie .
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