WESELE menu

WESELE
z restaurcają Eureka
W branży gastronomicznej działamy już od kilkunastu lat z powodzeniem organizując wszelkiego rodzaju
imprezy okolicznościowe takie jak m.in.:
- wesela
- chrzciny
- urodziny
- komunie
- itp.
Stawiamy przede wszystkim na smak i dobór potraw do okazji, wykwalifikowaną i profesjonalną obsługę
oraz indywidualne podejście do organizacji każdej uroczystości.
Poniższa oferta stanowi jedynie propozycję i w przypadku innych oczekiwań z przyjemnością ją
zmodyfikujemy lub przygotujemy nową indywidualnie.
Na organizację Państwa Wesela proponujemy nasz przestronny lokal na 120 osób z antresolą
i bezpłatnym parkingiem dla gości. Restauracja nasza mieści się sercu Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego w Gdyni.
Świadczymy także kompleksowe usługi cateringowe umożliwiające organizację imprezy w wybranym przez
Państwa miejscu. Zapewniamy obsługę całego zaplecza gastronomicznego imprezy (personel, zastawa,
dekoracje itd.) lub umożliwiamy wynajem jedynie kucharza bądź obsługi kelnerskiej. Dowozimy potrawy,
wypożyczamy stoły i krzesła, zapewniamy zadaszenie w przypadku imprez plenerowych.

Zapraszamy do kontaktu!
Restauracja Eureka
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Propozycja I:

120 zł/os
dzieci do 6 lat GRATIS,
dzieci do 10 lat 50 % ceny za osobę dorosłą.

Zupa:
Rosół z domowym makaronem

II danie: /półmiski/
Zraziki wieprzowe w sosie własnym
Filet z kurczaka panierowany
Roladki z soli i szpinaku w sosie ziołowym

Dodatki:
Ziemniaki gotowane
Ryż z warzywami
Warzywa blanszowane
Surówki

Zakąski zimne:
Tarta z mozzarellą i szpinakiem
Filety z białych ryb morskich w złotym cieście
Śledź w oliwie z szalotką i pietruszką
Tymbaliki drobiowe z pietruszką i marchewką
Pieczone pałki i skrzydełka z sosami
Sałatka jarzynowa z majonezem
Sałatka z grilowanym kurczakiem, ananasem i kukurydzą
Jajka w sosie tatarskim
Pieczywo

W godzinach nocnych:
Barszcz czerwony z pasztecikiem
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Propozycja II:

140 zł/os
dzieci do 6 lat GRATIS,
dzieci do 10 lat 50 % ceny za osobę dorosłą.

Zupa:
Rosół z domowym makaronem

II danie: /półmiski/
Karkówka pieczona w sosie z czerwonej cebuli
De volaille z masłem
Dorsz w warzywach z sosem pomidorowym

Dodatki:
Opiekane ziemniaki
Ziemniaki gotowane
Warzywa blanszowane
Kapusta zasmażana
Surówki

Napoje:
Woda z cytryną w dzbankach do obiadu
Soki owocowe w dzbankach do obiadu
Kawa z ekspresu przelewowego i herbata do torta

Zakąski zimne:
Tarta z pora z serem pleśniowym
Terrina drobiowa z warzywami
Karkówka pieczona w ziołach z musem chrzanowym
Polędwiczki wieprzowe w kolorowym pieprzu z sossem tatarskim
Kiełbaski w cieście francuskim opruszone oregano
Śledzik pod pierzynką z cebulą i jabłkiem
Placuszki z cukini z ratatuille grzybowym
Penne z szynką i serem w sosie jogurtowo-koperkowym
Mozzarella z pomidorami i oliwą bazyliową
Pieczywo

W godzinach nocnych:
Treściwa zupa cygańska z pieczoną kiełbasą, boczkiem
i papryką duszoną w pomidorach podana ze świeżymi bagietkami
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Propozycja III:

170 zł/os
dzieci do 6 lat GRATIS,
dzieci do 10 lat 50 % ceny za osobę dorosłą.

Aperitif
Zupa:
Krem z leśnych grzybów z groszkiem ptysiowym

II danie: /półmiski/
Schab pieczony w sosie śliwkowym
Roladka drobiowa z fetą i suszonymi pomidorami lub indyk w sosie bekonowym
Łosoś w aksamitnym sosie krewetkowym

Dodatki:
Ziemniaki gotowane
Ryż na półdziko
Opiekane ziemniaki
Buraczki zasmażane
Mix sałat z winegret
Warzywa grillowane
Surówki ze świeżych warzyw

Napoje:
Woda z cytryną w dzbankach do obiadu
Soki owocowe w dzbankach do obiadu
Kawa z ekspresu przelewowego bez ograniczeń
Herbata bez ograniczeń

Zakąski zimne:
Tarta lotaryńska z kawałkami bekonu
Roladki drobiowe z fetą i szpinakiem
Grillowana cukinia nadziewana fetą i susz. Pomidorami z kremem balsamicznym
Indyk na musie z malin
Szynka pieczona z sosem żurawinowo-chrzanowym
Półmiski ryb w delikatnej galarecie
Galarety mięsne
Deski ryb wędzonych
Penette z szynką i szparagami
Sałatka z wędzonym kurczakiem, ryżem jaśminowym i rodzynkami
Deski serów pleśniowych i dojrzewających z owocami
Pieczywo

W godzinach nocnych:
Bogracz wołowy z warzywami podawany ze świeżym pieczywem
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Propozycja dystrybucji napoi i alkoholi:

Pakiet napoi bezalkoholowych zimnych
25 pln / os.
Woda mineralna niegazowana, gazowana
Soki owocowe w dzbankach
Napoje gazowane / cola, fanta, sprite /

Pakiet napoi bezalkoholowych zimnych i ciepłych
30 pln / os.
Woda mineralna niegazowana, gazowana
Soki owocowe w dzbankach
Napoje gazowane / cola, fanta, sprite /
Kawa, herbata, dodatki

ALKOHOL bez limitu - open bar
45 pln / os.
Wina stołowe białe i czerwone
Wódka czysta ‘Wyborowa’
Piwo ‘Żywiec’

ALKOHOL własny
W przypadku alkoholi własnych klienta pobieramy opłatę serwisową 10 pln /os.

CIASTA i TORTY własne
Do własnych ciast z cukierni oraz tortów pobieramy opłatę serwisową 5 pln /os.
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Na specjalne zamówienie:
Pieczony dzik z sosem własnym
od 40 do 70 osób - pół dzika
20 zł/os
od 70 do 120 osób - cały dzik
18 zł/os

Szynka pieczona w całości z żurawiną i chrzanem
od min. 30 osób
15 zł/os

Boeuf stroganow z pieczywem
18 zł/os

Filety z łososia pieczone w całości podawane z dipami
od min. 20 osób
30 zł/os

Na Państwa życzenie chętnie skomponujemy indywidualne menu.
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