Łódź

Przyjęcia okolicznościowe

Hotel Holiday Inn Łódź, położony przy słynnej ulicy Piotrkowskiej to łódzkie, wyjątkowe miejsce do
zorganizowania ważnych uroczystości – chrzcin, komunii, urodzin czy przyjęć weselnych.
Nasze doświadczenie, profesjonalizm i empatia to klucz do organizacji przyjęć. Zawsze służymy radą i czuwamy
nad tym, aby każdy z naszych drogich Gości był zadowolony i zapamiętał wizytę w naszym hotelu na długo.
Indywidualnie skomponowane menu z produktów dostarczanych do hotelu przez lokalnych dostawców, piękne
nakrycie stołów i uśmiech naszego zespołu to gwarancja udanego przyjęcia.

Zaufaj nam i pozwól nam zorganizować przyjęcie
za Ciebie i dla Ciebie!

Propozycja I
95 zł/os
Przystawka serwowana
Roladka szpinakowa z łososiem wędzonym podana z sałatą, crostini z sosem tatarskim
lub
Schab wieprzowy sous vide podane z sałatką ze świeżego szpinaku, pomidorkami
koktajlowymi, mini mozzarellą z sosem balsamicznym i musem z mango z chili i kolendrą
Zupa serwowana
Aromatyczny rosół z makaronem
lub
Consome pomidorowe z kurkami i warzywami
Danie główne serwowane
Stek z polędwiczki wieprzowej z pesto bazyliowym, grillowanym pomidorem zapieczony
serem wędzonym podany z ziemniakami po parysku (smażonymi z czosnkiem
i rozmarynem) i brokułami z palonymi migdałami
lub
Filet z piersi kurczaka z rukolą i suszonymi pomidorami w sosie pieprzowym podany
z puree selerowo-ziemniaczanym i fasolą szparagową owiniętą boczkiem wędzonym
Deser serwowany
Lody waniliowo - czekoladowe podane z ciepłym sosem malinowym
lub
Sernik na ciepło serwowany z sorbetem wiśniowym

Propozycja II
135 zł/os
Zupa serwowana
Aromatyczny rosół drobiowo wołowy z makaronem
Danie główne serwowane
Sakiewka wieprzowa z warzywami podana na puree ziemniaczanym oraz warzywach
gotowanych
Bukiet surówek sezonowych serwowany w półmiskach
Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Schab po łódzku
(schab pieczony plastrowany z musem chrzanowo - pieczarkowym
pod delikatnym auszpikiem)
Kurczak faszerowany
Ruloniki szpinakowe z wędzonym łososiem
Sałatka z tofu i świeżymi warzywami skropione sosem balsamicznym
Sałatka z kurczaka wędzonego
Bufet słodki
Ciasta (150 g/os)
Panna cotta z sosem owocowym

Propozycja III
150 zł/os
Zupa serwowana
Krem grzybowy z grzankami ziołowymi i oliwą pietruszkową
Danie główne serwowane w półmiskach (2 porcje na osobę)
Roladka z polędwiczki wieprzowej ze szpinakiem gotowana na parze podana
w sosie serowym
Delicja z indyka z brzoskwinią podana w sosie żurawinowo - jabłkowym z winem
i majerankiem
Filet z udźca kurczaka z suszonymi pomidorami, groszkiem, pieczarkami i serem feta
zapieczony w cieście francuskim
Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Kluseczki półfrancuskie
Warzywa gotowane na parze
Bukiet surówek sezonowych

II Danie główne serwowane
Kokosowe curry z kurczakiem, warzywami i ryżem
Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Rolada z polędwiczki wieprzowej z morelami i śliwkami
Kurczak faszerowany
Roladka królewska z miruny z rodzynkami i migdałami
Roladki serowe z warzywami
Sałatka makaronowa z salami i grillowanymi warzywami
Sałatka brokułów z mango i sosem jogurtowo-miodowym
Bufet słodki
Selekcja ciast domowych (200g/os)

Propozycja IV
205 zł/os
Zupa serwowana
Consomme grzybowe z crostini
Danie główne serwowane w półmiskach (2 porcje na osobę)
Udko z kaczki confit
Sakiewka wieprzowa z warzywami
Zrazy w sosie własnym
Dodatki
Szafranowe kaszotto z kaszy pęczak z warzywami
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Buraczki zasmażane
Bukiet surówek sezonowych
II Danie główne serwowane
Kurczak z warzywami w sosie słodko-kwaśnym

Zimne zakąski serwowane w półmiskach
Kaczka po tyrolsku z miodem, orzechami i bakaliami
Indyk z serem wędzonym i brokułami
Szynka wieprzowa z goździkami
Pstrąg faszerowany z pieczarkami lub szpinakiem
Pate z białej ryby z cytryną i kaparami
Maki z warzywami i łososiem wędzonym
Sałatka z tofu i świeżymi warzywami skropiona sosem balsamicznym
Sałatka z kurczakiem grillowanym i sosem winegret
Bufet słodki
Selekcja ciast domowych (200 g/os)
Owoce filetowane
Melon marynowany rumem
Mus czekoladowy z sosem wiśniowym

Menu dla dzieci
55 zł/os
Zupa (jedna do wyboru)
Tradycyjny rosół z makaronem i marchewką
Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Danie główne (jedno do wyboru)
Nugetsy z kurczaka podane z pieczonymi ziemniakami i surówką z surowej marchewki.
Grillowane polędwiczki z kurczaka, podane z ryżem jaśminowy
i duszoną marchewką z groszkiem.
Paluszki rybne podane z opiekanymi ziemniaczkami i sałatką Colesław
Deser (jeden do wyboru)
Wybór sorbetów z owocami
Puchar lodowy z owocami sezonowymi i bitą śmietaną
Jabłecznik z lodami waniliowymi

W cenie menu oferujemy:
Profesjonalną obsługę kelnerską
Uroczyste nakrycie stołów
Pakiet napojów: kawa z ekspresu, wybór herbat, soki - 3 rodzaje,
woda mineralna gazowana i niegazowana
Miejsce parkingowe dla organizatora
Podane ceny menu są cenami brutto
Zapewniamy możliwość dopasowania menu do wymagań dietetycznych

Kontakt
Dział Sprzedaży
T: +48 42 208 20 03
T: +48 42 208 20 06
M: 530 155 630
M: 606 954 583
E: bq@hilodz.com
E: sales@hilodz.com

