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W niecodziennym menu restauracji TASTE_it znaleźć można 
nowoczesne warianty tradycyjnych dań kuchni wielkopolskiej, 
przyrządzane z najlepszych produktów regionalnych i czerpiące 
z bogactwa składników sezonowych. Topowe pozycje to wybitna 
pieczona kaczka z poznańskimi pyzami oraz udko i pierś z gęsi. 
Restauracja jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, 
która skupia miejsca hołdujące regionalnym tradycjom kulinarnym.

Nagrody:

_Perła 2015 w konkursie 
 Nasze Dziedzictwo Kulinarne
_Perła 2016 w konkursie 
 Nasze Dziedzictwo Kulinarne
_Wyróżnienie przewodnika
  Gault&Millau w 2016 i 2017
_Poziomka w Przewodniku Magdy
 Gessler „101 najlepszych hoteli 
 w Polsce”
_Dziedzictwo Kulinarne
 Wielkopolska
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ZESTAWY SERWOWANE
Zestaw serwowany I

_Krem marchewkowy
_Pierś kurczaka z puree selerowym zapiekana w cieście francuskim podana z sosem kaparowym,
  bukietem warzyw blanszowanych oraz kluseczek gnocchi
_Flan malinowy z sosem czekoladowym

_Krem szpinakowo-brokułowy podany z serem kozim
__Łosoś pieczony z pomidorami i selerem naciowym podawany na ryżu ziołowym ze świeżym boczkiem zapieczonym parmezanem
_Karmelizowany banan podany z bitą śmietaną

_Krem pieczarkowy z grzankami
_Filety z polędwiczki wieprzowej w sosie pieprzowym, pieczone młode ziemniaki oraz pory zapiekane pod beszamelem
_Tarta migdałowa

Zestaw serwowany II

_Krem warzywny z bruschettą czosnkową
_Udko kacze z sosem jałowcowym, kapustą modrą i kluski gnocchi
_Panna cotta cytrynowa z sosem czekoladowym

_Barszcz z krokietem mięsnym
_Pieczona polędwiczka z dorsza z tartym orzechem włoskim podana z puree z selera i glazurowaną marchewką
_Crumble _Crumble gruszkowo-śliwkowe

_Krem z zielonego groszku z serem feta
_Pierś kurczaka nadziewana suszonymi pomidorami i mozzarellą z sosem śmietanowo-winnym podana z kluskami
  francuskimi oraz brokułem
_Deser biszkoptowy

Zestaw serwowany III

_Sałatka z bresaolą podana z trzema serami
_Krem z łososia podany z oliwą truflową
_Pieczona pierś z gęsi w sosie z podgrzybka brunatnego podawana na kaszy jaglanej z buraczkami z żurawiną
_Zapiekana brzoskwinia z prażonymi migdałami z sosem z owoców leśnych podana z mascarpone

_Krem selerowo-gruszkowy z prażonymi migdałami
__Karmelizowane krewetki z czosnkiem i papryczką chili podane na grzance z ciabatty z sosem aglio olio
_Polędwiczka wołowa zapiekana w cieście francuskim podana na szparagach z sosem holenderskim i ziemniakami
_Gruszka gotowana w syropie pomarańczowym podawana z lukrem klonowym

_Terrina z łososia ze świeżym szpinakiem podawana na sosie lemonkowo-grejpfrutowym
_Krem marchewkowy z jogurtem greckim
_Zraz wołowy podawany z karmelizowanymi buraczkami i kluskami gnocchi
_Kruszone bezy z musem ze świeżych malin

Ceny zestawów:       _Zestaw serwowany I          _Zestaw serwowany II     _Zestaw serwowany III 
                  [85 PLN netto/ os.]                  [100 PLN netto/ os.]                [145 PLN netto/ os.] 



ZESTAWY BUFETOWE
Zestaw bufetowy I

_Krem z zielonego groszku z serem feta
_Bruschetta pomidorowa z mozzarellą
_Pieczony dorsz w sosie szpinakowo-śmietanowym
_Pierś kurczaka nadziewana suszonymi pomidorami z oliwkami w sosie włoskim
_Papryka nadziewana kaszą jaglaną i tartymi świeżymi warzywami
_Ziemnia_Ziemniaki pieczone w ziołach
_Ryż na sypko z masłem orzechowym
_Sałatka z buraka, podana z serem feta i prażonymi pestkami słonecznika
_Sezonowe warzywa blanszowane na parze
_Brownie podane z sosem pistacjowym

_Minestrone z tartym parmezanem
_Roladki ze schabu z nadzieniem z musu z pieczarkowego
_Ud_Udko kurczaka pieczone w sezamie
_Łosoś smażony podlewany winegret cytrynowym
_Sałatka ze świeżym szpinakiem, mozzarellą i grejpfrutem
_Sezonowe warzywa blanszowane na parze
_Ryż gotowany z ziołami
_Ziemniaki z masłem
_Panna cotta malinowa

__Delikatny krem szpinakowy z chrupkim jarmużem
_Grillowana pierś  kurczaka z oliwkami i pomidorami koktajlowymi
_Dorsz zapiekany w cieście francuskim z sosem kaparowym
_Kasza z warzywami
_Sałatka z awokado, szpinakiem i serem feta
_Sezonowe warzywa blanszowane na parze
_Ziemniak pieczony z rozmarynem i tartym parmezanem
_Crumble śliw_Crumble śliwkowe podane z sosem waniliowym

Zestaw bufetowy II

_Sałatka z grillowanym kurczakiem mozzarellą, rukolą i suszonymi pomidorami
_Krem z pieczonych pomidorów z jogurtowym crème
_Pierś indyka faszerowana morelami podana z sosem żurawinowym
_Sandacz pieczony na maśle zapiekany pod warzywami z pesto bazyliowym
_Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym
__Carpaccio z buraka podane z serem feta
_Warzywa sezonowe zapiekane pod beszamelem 
_Kluseczki gnocchi
_Ryż z ziołami
_Tarta migdałowa

_Sałatka z gruszką, serem rokpol, pomidorkami koktajlowymi i pestkami dyni
_Krem dyniowy
_Ud_Udko kaczki w sosie jałowcowym
_Lazania warzywna pod sosem beszamelowym 
_Cielęcina pieczona w sosie własnym ze świeżym rozmarynem
_Filet z dorsza z pesto paprykowo-pomidorowym
_Sezonowe warzywa blanszowane
_Lane kluseczki francuskie
_Creme brulee z owocami sezonowymi

__Krem brokułowy z grzankami i serem 
_Fileciki wieprzowe w sosie z grzybów leśnych
_Tarta ze szpinakiem i serem owczym
_Łosoś zapiekany z pomidorami i selerem naciowym
_Warzywa sezonowe z sosem serowym
_Sałatka z rukolą, brzoskwinią i pomarańczą podana z serem lazur
_Sałatka z roszponką, carpaccio z buraka, duszonym porem oraz słonecznikiem
_Ziemnia_Ziemniaki pieczone w ziołach
_Ryż z masłem
_Crumble z owocami sezonowymi w sosie waniliowym



Zestaw bufetowy III

_Łosoś wędzony podany z melonem miodowym z sezamem orzechowym
_Krem gruszkowo-selerowy z prażonymi migdałami
_Pierś kurczaka z nadzieniem puree z selera zapiekana w cieście francuskim z sosem bearnaise
_Mini tortilla z ciasta naleśnikowego z nadzieniem z wędzonego łososia oraz sera śmietankowego
_Cukinia nadziewana świeżymi warzywami z ajwar warzywnym
_Sandacz piec_Sandacz pieczony z pomidorami i zapiekany z parmezanem 
_Sałatka z migdałem, szpinakiem, serem feta, truskawkami z sosem z owoców leśnych
_Sezonowe warzywa blanszowane
_Ziołowe kluseczki gnocchi
_Ziemniaki pieczone
_Brownie podane z gorącymi wiśniami

_Mus z pstrąga wędzonego podawany na toście pszennym z sosem lemonkowym i koperkiem
__Krem dyniowy
_Polędwiczki wieprzowe zapiekane z mozzarellą, suszonymi pomidorami z sosem paprykowo-pomidorowym
_Risotto szafranowe z warzywami i tartym parmezanem
_Łosoś pieczony pod tartymi warzywami z sosem śmietanowo-koperkowym
_Sałatka z serem pleśniowym, orzechami w miodzie i rukolą
_Sezonowe warzywa blanszowane
_Pieczone ziemniaki
_Grusz_Gruszka gotowana w pomarańczach z lukrem klonowym

_Krewetka tygrysia podawana z sosem razowym
_Krem paprykowo-cukiniowy z bruschettą czosnkową
_Pieczony sandacz na sałacie rzymskiej z sosem agrestowym
_Pierś gęsia podawana z sosem z podgrzybka 
_Kaszotto warzywne
_Buraczki na ciepło z żurawiną 
_Sałat_Sałatka z truskawkami, awokado i mozzarellą
_Sezonowe warzywa blanszowane
_Sałatka włoska z botwinką, orzechem włoskim, serem pleśniowym i świeżymi malinami
_Ciastko rumowe

Ceny zestawów:     _Zestawy bufetowe I    _Zestawy bufetowe II    _Zestawy bufetowe III 
               [85 PLN netto/ os.]           [100 PLN netto/ os.]         [145 PLN netto/ os.] 



ZIMNY BUFET
Bufet zimny I

_Schab pieczony z masłem chrzanowym 
_Szynka parmeńska z melonem miodowym i rukolą
_Sałatka z kurczakiem serwowana z bryndzą i roszponką 
_Deska serów importowanych z owocami
_Terrina z kurczaka z brokułem i omletem 
__Pieczywo i masło

Bufet zimny II

_Rostbef wołowy z cebulką miodową na toście pszennym
_Terrina z kurczaka z musem pistacjowym
_Tatar z łososia wędzonego z jajkiem przepiórczym
_Sałatka z botwinką podana z orzechem włoskim i serem pleśniowym
_Sałata z bobu marchwi i pestek dyni
__Pieczywo i masło

Ceny zestawów:     _Zimny bufet I         _Zimny bufet II    
               [55 PLN netto/ os.]            [68 PLN netto/ os.]        



Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Jerzykowska
Event Manager

tel. +48 728 499 988
mail: joj@hotelarnia.pl


