
Aperitif
Przystawka na stole
Szparagowy koktajl z wędzonym jesiotrem i czerwonym kawiorem 

Półmisek I
Krewetki z tropikalną salsą w muszli świętego Jakuba 
Łosoś wędzony z kremem limonkowym
Torcik z kolorowych warzyw

Półmisek II
Galantyna z kurczaka z �gą i jagodami goji
Marynowana polędwica wieprzowa podwędzana śliwkową nutą z kon�turą z czerwonej cebuli
Tymbaliki z wieprzowymi policzkami i  marchewką
Polędwiczka cielęca z chorizo
Pomidorki koktajlowe z mozzarellą i świeżą bazylią 
Kapary

Sałatka rzymska z mozzarellą, koktajlowymi pomidorkami i oliwkami nadziewanymi anchois
Zupa: miętowa zupa krem z cukinii z serem ricotta
Danie główne: kacze udko z wiśniami z Barbados, ziemniaki zapiekane w ziołach, szpinakowa sałatka  z mango i ananasem

Po północy
Półmisek I
Filet węgorza w galaretce z białego wina i cytrynowej trawy
Sandacz z rakami i marynowanym kaktusem
Ptysie z musem z langustynek i wasabi

Półmisek II
Miodowy melon w szynce szwarcwaldzkiej
Pasztet z królika i pistacji pod ziołowym auszpikiem
Rolada z indyka z wędzonym serem i boczkiem
Ziołowa sałatka z krewetkami i rucolą

Danie gorące po północy:
Polędwica cielęca  zapiekana z wątróbką foie gras,  gruszką i mozzarellą bufala, podana z kon�turą z jeżyn i Creme de Cassis 

Bufet przekąskowy
Ryby z mazurskich jezior: wędzony węgorz, sum, sielawa, szczupak faszerowany
Owoce morza: faszerowany jesiotr, mule nowozelandzkie, kalmary, krewetki, homar
Mięsa i wędliny: gęś po staropolsku (w całości)
Boczek rolowany z leśnymi grzybami
Kiełbasa jagnięca, sopocka, szynka sarmacka, kabanosy, salceson
Sery żółte i pleśniowe
Carpaccio z melona z parmeńską szynką, rucolą, kremem balsamicznym i parmezanem
Sałatki: grecka, orientalna z prażonym sezamem, nicejska, Cezar z kurczakiem
Marynaty

Desery
Krem Rafaello z prażonymi migdałami
Bufet ciast bankietowych i pralin
Fontanna czekoladowa
Owoce 

Napoje i alkohole
Kawa i herbata
Woda mineralna
Sok owocowy, pepsi cola
Wódka  Chopin 250 ml/os.
Wino czerwone Santa Carolina Reserva, Carmenere ,  Wino białe Villa Angela , chardonnay, I.G.T. Marche, Włochy  150 ml/os.
Wino musujące Cava Marques de Moja  ( 1 but./ 4 osoby)
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