Dobry catering powinien mieć w swojej ofercie nie tuzinkowe propozycje
Przyjęcie szyte na miarę to rozwiązanie dla odważnych, pozwalające na zaprojektowanie
swojej wymarzonej imprezy, nieszablonowe pomysły, nie standardowe rozwiązania, zaskakujące
scenariusze zabaw, wszystko co Państwo wymyślą, my postaramy się zrealizować. Jeśli chcieli by
Państwo zaskoczyć znajomych, przyjaciół, współpracowników ale nie mają Państwo pomysłu na
oryginalne przyjęcie można skorzystać z proponowanych przez naszą firmę gotowych scenariuszy

Nasza propozycja na niezapomniany i wieczór
Biesiada staropolska (bogata przaśna z ludową muzyką i przyśpiewką)
Wieczór w stylu PRL-u ze wszystkimi tego konsekwencjami (niczego nie będzie)
Wieczór nasycony temperamentem hiszpańskiej korridy
Morskie opowieści muzyka szantowa na żywo i pirackie menu składanące się z ryb i glonów
Kasyno ekskluzywne przystawki, ruletka, poker i kubańskie cygara
Wegetariańskie menu

Przykładowe menu:

Przyjęcie w stylu hiszpańskim

Przystawki zimne w stylu Hiszpańskim (tapas)

Oliwki nadziewane papryką w zalewie czosnkowej
Suszone na słońcu pomidory w pikantnej oliwie
Papryczki jalapeno nadziewane serem feta i bryndzą
Patery z hiszpańskimi wędlinami i kiełbaskami podawane z awokado
Marynowane plastry cukinii z kozim serem

Przystawki ciepłe w stylu Hiszpańskim (tapas)

Szynka serana zapiekana z melonem
Szaszłyki z krewetek i bakłażana przekładane marynowaną szalotką
Qesa dellas z kurczakiem i kukurydzą
Warzywa grillowane zapieczone z hiszpańskim serem i musem z pomidorów i awokado
Dania główne

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
Ziemniaki pieczone z szalotką
Ryż brązowy z zielonym groszkiem i imbirem
Szpinak z suszonymi pomidorami
Grillowany bakłażan oraz pomidory z czosnkiem

Przyjęcie w stylu PRL

Przystawki w stylu niezapomnianym:

Ławica śledzi w trzech smakach
Nóżki w galarecie
Rybka po grecku
Smaleć z ogórkami i ciemnym pieczywem
Ozorki w galarecie

Schab po warszawsku

Przystawki gorące:

krokiecie barowy
Kiełbasa biała z cebulą

W naszych ofertach cateringowych znajdziecie Państwo oprócz rozwiązań typowych
np. kanapki tartinki kanapeczki bankietowe, koreczki, przekąski zimne, przekąski gorące,
dania główne, zupy mięsa, desery, zestawy lunchowe dla firm, obiady pracownicze, również
propozycje nie standardowe np. gotowe rozwiązania i propozycje menu tematycznych na
przykład kuchnia włoska, hiszpańska, a również potrzebne przy okazji szkoleń i konferencji
przerwę kawową, finger fuds, gorącą płytę,

Zachęcamy do zapoznania się z oferta Garden Party, niezdecydowanych zapraszamy do
zakładki referencje gdzie można potwierdzić nasze kompetencje.

