Sme radi, že ste sa rozhodli využiť služby wellness & congress Hotela
Partizán****. Do pripravovaných jedál pridávame zázračnú ingredienciu,
veľký kus lásky. Prajeme Vám príjemnú atmosféru počas večere a dobrú
chuť!
Šéfkuchár Vladimír Roth s tímom spolupracovníkov

Raut 1
v cene 35 €
Pohár sektu
Výber slovenských syrov s ovocím
Roláda z údeného losososa na špargľovom ragú
Roast beef z jelenieho mäsa s jemnou korenistou omáčkou
Kačacia paštéta v slaninkovom kabátiku na marinovanom letnom jabĺku
Bravčová panenka flambovaná kalvadosom na cibuľovom chutney
Dubáčikový krém
Domáca slepačia polievka s mäsom, rezancami a zeleninou
Grilované čertsvé ryby na údenom olivovom oleji s pečeným cesnakom na včeľom mede
(Sumec, pstruh dúhový)
Hovädzí steak buffalo z mletého mäsa na omáčke portobello BBQ
Kuracie bio stehienka pečené v bylinkovej marináde s mrkvou
Džuveč z jahňacieho mäsa a zeleniny
Srnčie medailónky na omáčke z lesných kuriatok
Pohánkové palacinky plnené špenátom a syrom ricotta, maslová omáčka
Mladé zemiaky dusené na masle s petržlenovou vňaťkou
Dusená naturálna ryža
Zemiakovo-mrkvové pyré
Krupicovo-zemiakové šúľance pečené na hnedom masle
Grilovaná zelenina
Šalátový bufet
Mix domácich koláčikov
Makovo-višňová štúdľa
Krájané domáce Tiramisu
Tvarohovo-ovocné gule s posýpkou
Krájané čerstvé ovocie

Raut 2
v cene 35 €
Pohár sektu
Výber slovenských syrov s ovocím
Marinovaný tuniak s wasabi na sezamovom šaláte
Bravčová panenka flambovaná kalvadosom na cibuľovom chutney
Paté z morčacieho mäsa na ríbezľovej salse
Pečená rajčina na kamennej soli plnená kuskusom a syrom džugas
Špargľová krémová s údeným lososom
Slepačia polievka s drobenkou a zeleninou
Marinovane bravčové rebierka v horčicovo-medovej marináde BBQ
Hovädzia roláda plnená hráškom na redukovanej omáčke madeira
Kuracie prsia suprime pečené v šalviovom masle
Srnčie medailóniky na omáčke z lesných kuriatok
Losos na citrónovej pare s brokolicou a holandskou omáčkou
Pohánkové palacinky plnené špenátom a syrom ricotta, maslová omáčka
Pečené zemiaky v šupke na rozmaríne
Dusená ryža
Zemiaková kaša zosilnená žĺtkom
Krupicovo-zemiakové šúľance pečené na hnedom masle
Grilovaná zelenina
Šalátový bufet
Mix domácich koláčikov
Čerstvo pečené wafle s jahodami, čokoládou a šľahačkou
Jahodový kysnutý koláč s vanilkou
Smotanovo-malinový krém s mladou medovkou
Krájané čerstvé ovocie

