
DANIA FINGER FOOD NA WYNOS 2022
cena zł ilość razem

Grillowana gruszka ze świeżą tartą gałką muszkatołową otulona szynką parmeńską 4,00 0,00

Mini kaczka z żurawiną 5,00 0,00

Kurczak z brzoskwinią 4,00 0,00

Mini sajgonki z kurczakiem w sosie sweet chili w shocie 3,00 0,00

Szpadki z sera i oliwki 2,50 0,00

Samosy wegetariańskie 1,50 0,00

Szynka parmeńska na grissini 3,50 0,00

Pate z polędwiczki drobiowej podane z płatkami brzoskwini 3,50 0,00

Naleśnik ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 3,50 0,00

Roladka ze szpinaku, łososia i sera ricotta w shocie      6,00 0,00

Koktajl krewetkowy na ostro z jogurtem greckim 3,00 0,00

Marynowana krewetka z sałatką sezonową i oliwką 7,00 0,00

Łosoś wędzony w hotelowej wędzarni na żagielku z pszennej tortilli 6,00 0,00

Koreczki z sera i szynki z oliwkami i winogronami      3,00 0,00

Pasztet z tartym chrzanem i żurawiną na razowcu      3,50 0,00

Tatar wołowy 40 g 6,00 0,00

Tatar z łososia 40 g 6,00 0,00

Makaron ryżowy z sosem sweet chili z warzywami i krewetkami koktajlowymi 5,00 0,00

Grillowane halloumi z karmelizowaną gruszką na łódce bambusowej 7,00 0,00

Grillowana cukinia faszerowana ceviche z tuńczyka z kolendrą 9,00 0,00

Krewetka tiger w panierce z sosem sweet chili i nutką tamaryndowca 11,00 0,00

Pierożki wonton na bambusie 8,00 0,00

Mini blini z wędzonym łososiem i kawiorem z gromadnika 10,00 0,00

Libańska sałatka wegańska z kuskusem izraelskim i jadalnym bratkiem 7,00 0,00

Mini caprese w shocie oraz pesto w pipecie 7,00 0,00

Pate z kurczaka kukurydzianego z brzoskiwnia podane ze świeżą maliną 8,00 0,00

Mini szaszłyk wegański z pieczonych warzyw, z tofu marynowanym w sosie sojowym 8,00 0,00

Żabie udka w panierce, na wegańskim majonezie truskawkowym 11,00 0,00

Carapaccio z gęsi kołudzkiej w towarzystwie pumperniklu i płatkami parmezanu 10,00 0,00

                                             (*minimalne zamówienie 10 sztuk z danego rodzaju)

ZIMNE PRZEKĄSKI:

ZIMNE PRZEKĄSKI DE LUX:



Pierożki gyoza z kurczakiem w shocie z sosem sweet chili 8,00 0,00

Szparagi grillowane otulone szynką parmeńską 11,00 0,00

Miodowe pałki z kurczaka z sosem meksykańskim 60 g 4,00 0,00

Kąski z dorsza w pikantnej panko z sosem kaparowym 60 g 3,00 0,00

Sataje z udźca wołowego marynowane w metaxie i jalapenios 70 g 5,00 0,00

Żeberka z miodem spadziowym i trójniakiem pieczone 100 g 7,00 0,00

Zraziki z polskiej wołowiny i łopatki wieprzowej z podgrzybkami, bekonem i kiszonym ogórkiem z sosem pieczeniowo-ziołowym
7,00 0,00

Dorsz w tempurze z zimnym sosem kaparowym 100 g 10,00 0,00

Karkówka - kieszonki z kapustą na krótko 80 g 5,00 0,00

Dorsz z pieca z cytryną 100 g 10,00 0,00

Warzywa grillowane z ziołami 5,00 0,00

Mini bruschetta z bazyliowym pesto, serem camembert oraz pomidorkiem  koktajlowym 6,00 0,00

Mini bruschetta z krewetkami królewskimi i szpinakiem 8,00 0,00

Bruschetta z chorizo i szpinakiem       6,00

Tartinka z szynką wiśniową, suszonymi pomidorami i musem ziołowym 6,00 0,00

Tartinka ze schabem wędzonym, rukolą i ananasem 6,00 0,00

Mini tartaletka ze szpinakiem z serem lazur 6,00 0,00

Kanapka z salami, musem serowym i marynowanymi oliwkami 5,00 0,00

Kanapka koktajlowe z serami, winogronami i orzechami włoskimi 5,00 0,00

Kanapeczka wytrawna z łososiem i musem kaparowym     6,00 0,00

Kanapeczka z szynką podwędzaną w hotelowej wędzarni     5,00 0,00

Kanapeczka z kurczakiem wędzonym z papryką konserwową 5,00 0,00

Kanapeczka  z serem wędzonym i musem żurawinowym     5,00 0,00

Kanapeczka z szynką staropolską       5,00 0,00

Kanapeczka z salami pieprzowym       5,00 0,00

Kanapeczka z serami żółtymi        5,00 0,00

Kanapeczka z pastą łososiową       6,00 0,00

Kanapeczka z wędzonym indykiem        5,00 0,00

Kanapeczka z polędwicą sopocką        5,00 0,00

Libańska sałatka z kuskusu 5,00 0,00

Sałatka z burakiem i marynowanym serem tofu 5,00 0,00

CIEPŁE PRZEKĄSKI /do samodzielnego odgrzania/

SAŁATKI w shotach

KANAPKI



Sałatka jarzynowa z winnym jabłkiem i kwaśną śliwką 5,00 0,00

Sałatka ze szpinakiem, malinami i serem lazur 6,00 0,00

Sałatka grecka z marynowanymi oliwkami i sosem estragonowym 6,00 0,00

Mieszane sałaty z warzywami i sosem ogrodowym 4,00 0,00

Sałata lodowa z warzywami i tuńczykiem z oleju oraz sosem cytrynowym 5,00 0,00

Sałatka ziemniaczana z bekonem lub śledziem, zielonym groszkiem, dymką i sosem majonezowym 6,00 0,00

Sałatka rzymska w shocie z sosem pieprzowym 6,00 0,00

Mix shotów (creme brule, panna cota, mus z owocami, tiramisu) 6,00 0,00

SUMA

Dowóz - usługa podlegająca indywidualnej wycenie

Osoba zamawiająca

Nr telefonu

Data i godzina odbioru

*minimalne zamówienie 10 sztuk z danego rodzaju

Wypełniony arkusz wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty prosimy przesłać na adres e-mail:  recepcja@hotelfilmar.pl  (tel. 56-66 94 800)

Obowiązuje wpłata 100% wartości zamówienia. Numer rachunku bankowego FILMAR Sp. z o.o.: 82 1240 1936 1111 0000 1322 6455

Zlecenia przyjmujemy do godziny 15.00 na dwa dni przed ich realizacją.
Wydawanie zamówień w godzinach 08.00-21.00.

0,00

SŁODKIE


