PRZEKĄSKI FINGER FOOD
SAŁATKI
DESERY

PRZEKĄSKI
MIĘSNE
Mini bułeczka z pieczoną łopatką z curry
Mini burger z kaczką i warzywami
Mini burger z pieczonym rostbefem i korniszem
Mini empanada z wołowiną i salsą
Plastry z pieczonej kaczki z makaronem ryżowym, orzechami nerkowca
i sosem teriyaki
Pastrami z pieczonego rostbefu z nutą orientalną, coulis z mango i chilli
Polędwiczka wieprzowa sous-vide w orzechach, z ziołami
Mini tortilla z kurczakiem i warzywami
Tartinka z bagietki wieloziarnistej z pastrami z rostbefu
Tartinka z prosciutto i suszonym pomidorem
Mini croissant z szynką i serem
Pizzerinki z szynką, pepperoni, serem

RYBNE
Krewetka w cieście z mango i chilli
Mini terrina z wędzonego łososia, z imbirem i rzodkiewką
Tartinka z tatarem z pieczonych krewetek
Tatar z pieczonych krewetek z grzanką i majonezem sriracha
Mini tortilla z pieczonym łososiem i serem feta

Możliwość zamówienia: minimum 10 sztuk jednego rodzaju

PRZEKĄSKI
WEGETARIAŃSKIE
Bagietka z mozzarellą, pomidorami, rukolą i pesto
Mini burger z boczniakami i szpinakiem
Kulka koziego sera zapiekane w cieście kataifi
Mini quiche z ciasta filo z fetą, suszonymi pomidorami i blanszowanym szpinakiem
Mini quiche z kurkami i serem gruyer
Mini quiche ze szpinakiem i migdałami z dodatkiem sera blue
Mini tarta ze szparagami i parmezanem
Mini tarta ze szpinakiem i migdałami
Roladka z grillowanego bakłażana z cukinią, suszonym pomidorem i ricottą
Mini tortilla z fetą, warzywami i tapenadą
Mini tortilla z kozim serem, marynowaną papryką, orzechami i rukolą
Tartinka z serem pleśniowym, gruszką, tymiankiem, orzechami i miodem
Mini croissant z musem bazyliowym, rukolą i pomidorkami cherry

WEGAŃSKIE
Hummus z grillowanymi warzywami w mini słoiczku
Mini tortilla z batatem, warzywami grillowanymi, sosem orzechowym
i pesto z cieciorki
Tartinka z hummusem, cukinią i ziołami
Mini ciabatta z hummusem i grillowanymi warzywami

Możliwość zamówienia: minimum 10 sztuk jednego rodzaju

SAŁATKI
MIĘSNE
Mieszane liście sałat z półgęskiem, oscypkiem i ogórkiem małosolnym
Makaron casarecce, suszone pomidory, kurczak w ziołach, oliwki,
baby mozzarella, oliwa ziołowa
Sałatka Cezar - sałatka rzymska, kurczak, parmezan, grzanki
RYBNE
Czarna soczewica, szparagi, pieczony łosoś/krewetki, rzodkiewka, sos dijon
Sałatka z łososiem, szparagami i jajkiem przepiórczym, musztarda francuska
Sałatka nicejska, młody ziemniak, jajko i tuńczyk
WEGETARIAŃSKIE
Włoska sałatka z cukinią, baby mozarellą, pecorino i oliwą miętową
Sałatka z quinoa, serem pleśniowym, gruszką, orzechami włoskimi, rukolą,
świeżym szpinakiem i sosem balsamico
Sałatka z burakiem, kozim serem, orzechami i rukolą
Sałatka grecka / mini tost z tapenadą (do wersji w mini słoiczku)
Sałatka Caprese w mini słoiczku lub na półmisku
WEGAŃSKIE
Czarna soczewica, szparagi, warzywa grillowane, rzodkiewka, sos dijon
Sałatka z czerwonego ryżu, fasolą edamame, kolendrą i nerkowcem
Sałatka marokańska, z kuskusem, granatem, cukinią, papryką i oliwą ziołową
Biała i czarna kasza quinoa, bataty, filetowane pomarańcze, granat, rukola,
kwiaty jadalne
Kasza bulgur, suszone pomidory, papryka, świeży szpinak, faszerowane liście
winogron, pasta ajvar
Sałatka z pieczonych warzyw z sosem orzechowym

DESERY FINGER FOOD
Ciasto marchewkowo-korzenne
Ciasto marchewkowe, krem mascarpone, migdały
Mini muffin cytrynowy, czekoladowy lub marchewkowy
Mini brownie
Beza pavlova z mascarpone i owocami
Mus z czarnej porzeczki na biszkopcie
Mus czekoladowy z wiśniami, ptasie mleczko
Kulki mocy z daktyli, orzechów i czekolady
Serniczek na zimno z jogurtu greckiego, z nasionami chia, na spodzie z kokosa
i daktyli (wege) 5,50 zł netto/szt

DESERY W MINI SŁOICZKACH
Mus mascarpone z likierem pomarańczowym i owocami
Mus truskawkowy z coullis z mango
Panna cotta z maślanki, sos mango
Mus z białej czekolady, czarna porzeczka, topinambur
Pudding z tapioki, malibu, ananas, tajska bazylia
Krem z tahini, coulis malinowy, słonecznik w karmelu, melisa
Panna cotta śmietankowa z musem malinowym
Panna cotta porzeczkowa
Panna cotta limonkowa z miętą
Creme brulle waniliowy
Krem z zielonej herbaty, granat, jadalne szkło, sól himalajska
Krem budino, toffi, maliny
Ganache z mlecznej lub gorzkiej czekolady
Serniczek z jogurtu greckiego z nasionami chia, na kruchym spodzie

Możliwość zamówienia: minimum 10 sztuk jednego rodzaju

CIASTECZKA NA WAGĘ
Kokosanki
Florentynki z płatków migdałów
Florentynki z ziaren z solą
Ciasteczka owsiane
Ciasteczka kukurydziane z czekoladą
Mini bezy
Ciasteczka maślane z tymiankiem i cukrem brązowym
Kulki czekoladowe w kokosie

Zdecydowałeś? Napisz do nas!
catering@food-club.pl

