OFERTA IMPREZY Z MENU SERWOWANYM
Cena zawiera:
Restauracja Locomotiva na wyłączność, profesjonalna obsługa kelnerska oraz DJ do godziny 01.00
DANIA SERWOWANE PRZEZ KELNERÓW:
Zupa:
Krem z duetu selerów
Danie główne:
Grillowana pierś z kurczaka serwowana na puree ziemniaczanym, szaszłykiem ze śliwek owiniętych
wędzonym boczkiem i sosem z wina Muskat
Zestaw surówek: marchewka, kapusta pekińska z rodzynkami, sałata z balsamico
Przekąska gorąca
Forszmak
PRZEKĄSKI NA STOŁACH BIESIADNYCH
Przekąski mięsne – mięsa pieczyste i wędliny własnego wyrobu (80gr = 3 przekąski)
Schab glazurowany miodem i musztardą z gorczycą
Boczek pikantny po węgiersku
Karczek po staropolsku w przyprawach korzennych
Przekąski rybne (80gr = 2 przekąski)
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą pieprzem młotkowanym i mielonym liściem laurowym
Śledzie w kremie z curry
Sałatki (200gr = 2 sałatki)
Sałata lodowa z grillowanym kurczakiem , ananasem, pomidorami, cebulka, przykryta puszystym
majonezem
z curry serwowana z prażonym sezamem i migdałami
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem, sałata lodowa i sosem czosnkowym podawana w liściu
Sałatka z mozarellą i pomidorkami cherry w sosie czosnkowym
Słodki stół;
mix wyselekcjonowanych ciast bankietowych
Dodatki: Chleb , masło, pikle
Napoje: kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe, wódka wymiennie na wino 0,3l/osoba

OFERTY IMPREZ Z BUFETEM SZWEDZKIM
Cena zawiera:
Sala Restauracyjna oraz sala Barowa na wyłączność do godziny 1.00 w nocy i profesjonalną obsługę
kelnerską
Dania zaprezentowane na bufecie szwedzkim

Płyta ciepła:
Grillowana pierś z kurczaka
Zupa krem z pomidorów
Dodatki:
Ziemniaki opiekane
Ryż
Warzywa gotowane
Surówki

Płyta zimna:
Przekąski mięsne
Karczek po staropolsku
Pasztet domowy
Schab ze śliwką
Stół z Carpaccio
z pomidora i polędwiczki wieprzowej z oliwkami i kaparami
z gruszką, serem pleśniowym i orzechem włoskim
z marynowanego buraka z serem kozim

Deska serów
Mix wyselekcjonowanych gatunków sera
Sałatki:
Sałatka z kurczakiem amerykańska
Sałatka grecka
Sałatka italia
Sałatka caprese
Słodki stół
Mix ciast bankietowych
Napoje:
Kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe

non limit

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 81 44 11 999, marketing@locomotiva.com.pl lub
bezpośrednio
z Managerem pod numerem tel. 516 056 057

