ŚWIĄTECZNE
SPOTKANIA FIRMOWE
Święta Bożego Narodzenia to czas świętowania z rodziną
i przyjaciółmi, ale także radości ze współpracownikami
i partnerami biznesowymi.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świąteczną B&B Julinek
Park, obiektu znajdującego się w sercu Puszczy Kampinoskiej.
Otoczenie oraz oryginalny, cyrkowy charakter miejsca stwarza
niepowtarzalne możliwości by nadać wyjątkowej, naturalnej
oprawy.
Znakomite menu skomponowane przez Szefową Kuchni, będzie
doskonałym uzupełnieniem Państwa świątecznego spotkania,
nadając mu magiczny charakter.
Zespół B&B Julinek Park

MENU RUDOLF
bufet do 6h

PRZYSTAWKA (2 do wyboru)
Śledź matjas ze słodką cebulką i natką pietruszki w oleju lnianym
Pasztet cielęcy z pistacją i konfiturą z czerwonej cebuli w winie
Carpaccio z buraka z kozim serem
Wybór mięs pieczonych z musem chrzanowym i piklami

SAŁATKA (2 do wyboru)
Sałatka śledziowa z marynowanym ogórkiem
i jabłkami w jogurtowym sosie
Liście szpinaku z serem pleśniowym, prażonymi pestkami dyni
i marynowaną gruszką
Tradycyjna sałatka jarzynowa

ZUPA (1 do wyboru)
Barszcz czerwony z uszkami wigilijnymi
Zupa z grzybów leśnych z łazankami

DANIE GŁÓWNE (2 do wyboru)
Schab karkowy w miodzie pitnym z rodzynkami i ziarnami gorczycy
Pieczony sandacz z kiszonymi pomidorkami w sosie cytrynowym
Pierogi ruskie z czarnuszką

DODATKI (2 do wyboru)
Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Kapusta wigilijna zasmażana z kminkiem
Palona kasza gryczana z siemieniem, prażoną cebulką
i olejem Św. Wawrzyńca

DESERY (3 do wyboru)
Makowiec
Keks figowy
Sernik z białą czekoladą i pudrem hibiskusa
Ciasto czekoladowe z prażynką

MENU KRÓLOWA ŚNIEGU
bufet do 6h

PRZYSTAWKA (3 do wyboru)
Łosoś gravlax z musem chrzanowym
Rolada z indyka z suszonymi owocami
Śledź pod pierzynką z jabłkami i marynowaną cebulką
Terrina z koziego sera z orzechami i gruszką

SAŁATKA (2 do wyboru)
Sałatka śledziowa z marynowanym ogórkiem
i jabłkami w jogurtowym sosie
Sałatka z ziemniaków z wiejską wędzoną kiełbasą,
marynowaną cebulą i świeżymi ziołami
Tradycyjna sałatka jarzynowa

ZUPA (1 do wyboru)
Barszcz czerwony z uszkami wigilijnymi
Zupa z grzybów leśnych z łazankami

DANIE GŁÓWNE (3 do wyboru)
Udko z kaczki w sosie żurawinowym
Pieczony sandacz z kiszonymi pomidorkami w sosie cytrynowym
Pierogi z grzybami i kapustą w oleju lnianym z prażoną cebulką

DODATKI (2 do wyboru)
Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Kapusta wigilijna zasmażana z kminkiem
Gnocchi z szynką dojrzewającą, orzechami i pesto z rukwi
Kalafior z palonym masłem i tartym wędzonym serem

DESERY
Makowiec
Keks figowy
Sernik z białą czekoladą i pudrem hibiskusa
Ciasto czekoladowe z prażynką

MENU LEŚNA NATURA
bufet do 6h

PRZYSTAWKA (4 do wyboru)
Łosoś gravlax z musem chrzanowym
Rostbef w sosie miodowo-musztardowym, rukolą i marynowanymi warzywami
Tatar ze śledzia z kaparami, pumperniklem, słodką cebulką i prażonym jarmużem
Klasyczna ryba po grecku w sosie pomidorowym,
z warzywami korzeniowymi z kardamonem
Faszerowany udziec z indyka z morelą, pietruszką
i sosem tymiankowym

SAŁATKA
Sałatka z pieczonych buraków z bryndzą oraz praliną z orzecha laskowego
Sałatka z wędzonego pstrąga z ziemniaków francuskich i marynowanych kurek
Sałatka śledziowa z marynowanym ogórkiem i jabłkami w jogurtowym sosie

ZUPA (1 do wyboru)
Barszcz czerwony z uszkami wigilijnymi
Zupa z grzybów leśnych z łazankami

DANIE GŁÓWNE (3 do wyboru)
Udko z kaczki w sosie żurawinowym
Pieczony sandacz z kiszonymi pomidorkami w sosie cytrynowym
Pierogi z grzybami i kapustą w oleju lnianym z prażoną cebulką
Polędwica wieprzowa otulona boczkiem z sosem grzybowym

DODATKI
Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Kapusta wigilijna zasmażana z kminkiem
Gnocchi z szynką dojrzewającą, orzechami i pesto z rukwi
Kalafior z palonym masłem i tartym wędzonym serem

DESERY
Makowiec
Keks figowy
Sernik z białą czekoladą i pudrem hibiskusa
Ciasto czekoladowe z prażynką

B&B Julinek Park
Julinek 1
05-084 Leszno k/Warszawy

Dział Sprzedaży
+48 22 611 61 26
sprzedaz@julinek.com.pl

