Bale, bankiety, wystawne kolacje:
Catering na każdą okazję, wykwintne bankiety, uroczyste kolacje to
przedsięwzięcia szczególnej wagi.
Oprócz trafnie dobranego menu, ważny jest wystrój i atmosfera. Nasi
pracownicy dołożą wszelkich starań, żeby ten wieczór był wspominany przez
Twoich gości z uśmiechem na ustach.

Propozycja I

Dania główne z Hiszpańskim temperamentem
Tradycyjna zupa toskańska paprykowa z fasolą i ciecierzycą
Zupa krem z zielonego groszku podawana z płatkami migdałów
Wołowina zapiekana z cukinią i paprykami w trzech kolorach z lekkim sosem z soi
Schab z figami podawany w formie pieczeni
Ryż brązowy z zielonym groszkiem i imbirem
Szpinak z suszonymi pomidorami
Grillowany bakłażan oraz pomidory z czosnkiem

Przystawki ciepłe w stylu Hiszpańskim (tapas)
Hiszpańskie kiełbaski podawane na ciepło z chrzanem
Qesa dellas z Hiszpańskim serem i papryczkami
Szaszłyki z karczochów i wołowiny
Warzywa grillowane zapieczone z hiszpańskim serem i musem z pomidorów i awokado

Przystawki zimne w stylu Hiszpańskim (tapas)
Tapenada z czarnych oliwek na grzankach
Oliwki i gruszki kaparowe w oliwie rozmarynowej

Koreczki z sera koziego i suszonych pomidorów
Nadziewane papryczki jalapeno serem feta i bryndzą
Wybór Hiszpańskich szynek z pomidorkami schery i dipem pomidorowym
Marynowana wołowina z sosem z zielonego pieprzu z płatkami parmezanu
Krewetki podawane na plastrach pieczonego bakłażana z salsą paprykową
Sałatka z owoców avokado i mięsa krabowego

Propozycja II

Dania główne tradycyjne:
Rosół po królewsku
Krem z brokułów z prażonymi migdałami
Zupa cebulowa z grzanką serową
Schab ze śliwką w sosie rozmarynowym
Karkówka pieczona w sosie myśliwskim
Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem w sosie śmietanowym
Panga w panierce z parmezanu

Dodatki:
Risotto warzywne
Kluski śląskie
Świeże warzywa z sosem vinegrete
Bukiet surówek

Przystawki zimne
Deska mięs pieczonych (schab, karkówka, boczek zawijany)

Deska wędlin tradycyjnych (szynka, baleron, polędwica)
Deska pasztetów i terin mięsnych
Deska serów w kompozycji z winogronami i orzechami
Warzywa grillowane (bakłażan, cukinia, papryka, pieczarki)
Śledź po kaszubsku
Śledź w sosie tatarskim
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka morska z tuńczykiem i kaparami
Płatki z indyka w sosie tuńczykowym
Roladki z serem i szpinakiem
Smalec staropolski, ogórki kiszone

Deser
Półmiski owoców filetowanych
Patery ciast domowych

Proponujemy catering na każdą okazję,
dla firm i osób prywatnych, każde menu można dowolnie zmieniać według
uznania, istnieje możliwość rozszerzenia oferty wigilijnej o obsługę oraz
dekorację świąteczną, a także o kącik kawowy.
Firma cateringowa Garden Party catering oprócz ofert świątecznych,
wigilijnych proponuje Państwu również menu na inne okazje, menu staropolskie,
potrawy kuchni włoskiej, greckiej, płytę zimną, płytę gorącą, przekąski,
przystawki zimne, przekąski gorące, zupy, dania główne, mięsne, ryby, potrawy
jarskie, sałatki, ciasta, surówki, ciasteczka, desery
W ofercie Posiadamy: lunch dla firm, przerwa kawowa, Finder foods,
poczęstunek koktajlowy, menu bankietowe, obiady pracownicze, posiłki
regeneracyjne, tartinki, kanapki, itp.

