MENU

LUNCH

ACCATA Group jest właścicielem Klubu ARCO,
Restauracji Włoskiej NAVONA
oraz OSADA Grill & Bar

Posiadając bogate doświadczenie i zaplecze gastronomiczne
zajmujemy się także cateringiem zewnętr znym - ACCATA Catering
oraz organizujemy eventy
na terenie całej Polski - ACCATA Events Partner.

Joanna Kowalewska
Dyrektor Handlowy
Accata Group

SZEF KUCHNI POLECA

MENU LUNCHOWE
W GODZ. 11:00-17:00

ZESTAW 1
cena 60 zł/OS.

dla min. 25 osób

CENY PODANE BRUTTO.
ZESTAW BEZ DESERÓW 55 ZŁ/OS.
Zestawy można rozszer zyć o dodatkowe pozycje menu.

zupy 200 ml/os.
Rosół drobiowy z makaronem
DANIE GORĄCE 500 g/os.
Pieczone lety z dorsza z sosem polskim z jajkiem i koprem
Eskalopki z indyka z sosem grzybowym
Penne w kremowym sosie ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Pieczone ziemniaki z ziołami / Ryż z zielonym groszkiem
Grillowane warzywa z serem feta i oregano
SAŁATKI / SURÓWKI 100 g/os.
Sałatka grecka z serem feta, pomidorem, ogórkiem i oliwkami
Sałatka Colesław

desery 150 g/os.
Ciasto piaskowe z owocami sezonowymi
Mus waniliowy z owocami

SZEF KUCHNI POLECA

MENU LUNCHOWE
W GODZ. 11:00-17:00

ZESTAW 2
cena 60 zł/OS.

dla min. 25 osób

CENY PODANE BRUTTO.
ZESTAW BEZ DESERÓW 55 ZŁ/OS.
Zestawy można rozszer zyć o dodatkowe pozycje menu.

zupy 200 ml/os.
Pomidorowa z makaronem i oliwą bazyliową
DANIE GORĄCE 500 g/os.
Filet z soli w aromacie estragonu w sosie śmietanowym
i warzywami julienne
Schab sous vide z sosem rozmarynowym
Pierogi ruskie z cebulką i szczypiorkiem
Pieczone ziemniaki z ziołami / Ryż z zielonym groszkiem
Gotowana marchew z cynamonem i limonką

SAŁATKI / SURÓWKI 100 g/os.
Sałatka z zielonej fasolki, prażonego słonecznika
i wędzonej śliwki
Sałatka Caprese z bazyliowym pesto

desery 150 g/os.
Sernik z sosem malinowym
Mus czekoladowy z migdałami

SZEF KUCHNI POLECA

MENU LUNCHOWE
W GODZ. 11:00-17:00

ZESTAW 3
cena 60 zł/OS.

dla min. 25 osób

CENY PODANE BRUTTO.
ZESTAW BEZ DESERÓW 55 ZŁ/OS.
Zestawy można rozszer zyć o dodatkowe pozycje menu.

zupy 200 ml/os.
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
DANIE GORĄCE 500 g/os.
Tilapia panierowana w sezamie z orientalnym sosem
miodowo - imbirowym
Pieczeń wieprzowa w sosie z jałowcem
Kopytka z grzybami, mini pomidorami, szczypiorkiem i parmezanem
Pieczone ziemniaki z ziołami / Ryż z zielonym groszkiem
Pieczone warzywa korzenne z czosnkowym masłem
SAŁATKI / SURÓWKI 100 g/os.
Sałatka z młodego szpinaku, grillowanych karczochów,
kaparów i sosu aioli
Sałatka brokułowa z cukinią i vinegrette

desery 150 g/os.
Ciasto marchewkowe z pomarańczami
Mus truskawkowy z pianką

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Agnieszka Ryszawa
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji eventów
tel +48 22 22 668 96 03 wew. 113
mob. +48 881 914 111
agnieszka.r@accata.pl
ACCATA CATERING
| www.accatacatering.pl | tel.: +48 22 668 96 03 | email: info@accata.pl |

