
Przyjęcia okolicznościowe w Hotelu Karczyce
Przystawka:
Sałatka caprese – pomidory przekładane mozzarellą                                        15 zł
Grzanki z kozim serem i sosem figowym na bukiecie sałat       20 zł
Pasztet z królika z sosem cumberland                                                               19 zł         
Łosoś na szpinaku w cieście francuskim 24 zł
Zupa:
Rosół z makaronem i warzywami podany w wazach                                      12 zł
Krem szparagowy z cząstkami zielonych szparag (w sezonie) 17 zł
Krem szpinakowy z grillowanym kurczakiem                                                 15 zł

II Danie podane na półmiskach:
Schab faszerowany serem i pieczarkami                                                           36 zł
Zraz wołowy duszony w sosie                                                                           37 zł
Filet drobiowy faszerowany serem wędzonym i szynką szwarcwaldzką        36 zł
Filet drobiowy panierowany w migdałach                                                         35 zł
Pieczeń wieprzowa w sosie 28 zł
Kaczka pieczona z jabłkami – rolada 37 zł
Dodatki w zestawie II dań – do wyboru:  
Ziemniaki, kluski śląskie, frytki
surówka do wyboru: marchew z ananasem, seler w śmietanie z rodzynkami,
biała kapusta, mizeria w śmietanie, buraczki zasmażane, marchewka z groszkiem,
warzywa gotowane (marchewka, kalafior, brokuły, fasolka, szparagi)

Deser:
Puchar lodów z owocami i polewą owocową z bitą śmietaną                               23 zł
Mus z truskawek z mascarpone                                                                             17 zł
Tort biszkoptowy z owocami na bitej śmietanie                                         65 zł/kg   
Tort czekoladowy Rojlay 80 zł/kg
ciasta: sernik, jabłecznik, tartaletka                                                  16 zł/por.

Napoje:
Sok owocowy, woda mineralna, pepsi, coca-cola        butelka 200 ml   8 zł
Dzbanek soku    1l 25 zł
Dzbanek wody   1l 16 zł
Dzbanek kawy przelewowej 40 zł
Kawa z ekspresu 10 zł
Herbata  6  zł

Zakąski zimne:                                                                                                   
Mięsa pieczone: rolada schabu ze śliwką, rolada schabu ze szpinakiem,                   80 zł/ kg
rolada indyka z morelą, boczek faszerowany, karczek pieczony                                    
Wędliny wiejskie: kiełbasa wędzona, szynka, kaszanka, kabanosy, salceson

Sałatki:
jarzynowa, bałkańska, śledziowa, włoska, z tuńczykiem 36 zł/ kg
Danie na gorąco:
Barszczyk z krokietem                                                                                            17 zł
Żurek staropolski z jajkiem                                                                                     17 zł

Powyższe menu można zmieniać w zależności od upodobań klienta.
Zapraszamy serdecznie i życzymy smacznego!

Rezerwacja : marketing@hotelbielany.com.pl
Tel:713352906
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