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* cena brutto / od osoby

ZUPA SERWOWANA *  250 ML     
Krem z włoskich pieczonych pomidorów z aromatycznym bazyliowym pesto

Francuska zupa serowa z grillowanym kurczakiem i cukinią

Krem z zielonego groszku z piklowanymi białymi szparagami i szczypiorkiem

Domowy rosół z lanymi kluseczkami, warzywami i pietruszką

DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PÓŁMISKACH * 4 PORCJE DO WYBORU 250 G / OS.    
Kotlet z kurczaka de volaille z roztopionym klarowanym masłem i pietruszką

Klasyczny kotlet schabowy panierowany, smażony na złoto z pieczarkami

Zrazy wieprzowe z wędzonym boczkiem w ciemnym sosie pieczeniowym

Policzki wieprzowe duszone w warzywach i czerwonym winie

Pieczony schab z grzybami w ciemnym, aromatycznym sosie 

Udka kacze przygotowane confit na modrej kapuście z pomarańczą

Filet z dorsza marynowany w cytrynie z sosem koperkowym 

Pstrąg grillowany z masłem ziołowo-kaparowym 

Stek z kalafiora serwowany na francuskim ratatouille 

Grillowany ser halloumi przekładany cukinią z sosem oliwkowym 

95 zł*

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH*  250 G / OS.     
Ziemniaki gotowane z emulsją maślaną z koperkiem

Chrupiące krokiety ziemniaczane 

Ryż jaśminowy orientalny z curry i świeżą kolendrą 

Bukiet trzech soczystych surówek

Warzywa gotowane z masłem i migdałami



* cena brutto* cena brutto / od osoby

BUFET SŁODKI DESER*  150 G / OS.     
Puszyste ciasto czekoladowe z drylowanymi wiśniami 

Śliwkowe ciasto piaskowe z kruszonką maślaną

Mus truskawkowy z karmelizowanymi orzechami 

Tiramisu z biszkoptami obsypane czekoladą

33 zł*

KOLACJA NA ZIMNO*  5 PORCJI DO WYBORU 400 G / OS.     
Sałatka jarzynowa zawinięta w szynkę glazurowana galaretą

Pierś z indyka z pomidorami suszonymi i kaparami

Roladka z dorsza ze szpinakiem i wędzonym łososiem

Schab wolno pieczony z serem solankowym i oliwkami

Tatar wołowy z klasycznymi dodatkami i świeżo mielonym pieprzem

Sałatka z fasoli szparagowej, suszonych pomidorów i sezamu

Sałatka grecka z oliwkami, serem solankowym i sosem winegret

Sałatka ziemniaczana z wędzonym boczkiem i natką pietruszki

Sałatka z selera naciowego, papryki, koperku i orzechów włoskich

Filety śledziowe w pietruszkowym pesto z korniszonem 

49 zł*



* cena brutto* cena brutto / od osoby

PROPOZYCJA DANIA NA CIEPŁO* BARSZCZ CZYSTY 250 ML + DANIE DO WYBORU 250 G

Strogonoff z kiszonym ogórkiem i kluskami francuskimi

Włoska lasagne zapiekana z serem mozzarella i bazylią  

Pieczone skrzydełka w stylu amerykańskim w sosie BBQ z frytkami

Golonka pieczona w piwie z kapustą kiszoną i naszym pieczywem

NAPOJE* 
Świeżo parzona kawa

Wybór herbat

Woda mineralna

Soki owocowe

29 zł*

25 zł*
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Szymon Górecki
Kierownik Sprzedaży MICE / Sales Manager MICE

tel.:+ 48 695 260 006
e-mail: s.gorecki@focushotels.pl

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter orientacyjny i nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia uzgodnionej umowy.  

Szczegółowe warunki zamówienia ustalane są na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu

focushotels.pl


