Łódź

Menu okolicznościowe

Hotel Holiday Inn Łódź, położony przy słynnej ulicy Piotrkowskiej to wyjątkowe miejsce do
zorganizowania ważnych uroczystości rodzinnych.
Nasze doświadczenie, profesjonalizm i empatia to nasz 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.

Propozycja I
130 zł/os
Przystawka serwowana
Roladka szpinakowa z łososiem wędzonym podana z sałatą, crostini z sosem tatarskim
lub
Grillowany ser kozi z musem żurawinowym i pieczonym jabłkiem
Zupa serwowana
Aromatyczny rosół z makaronem
lub
Krem pomidorowy z pesto bazyliowym
Danie główne serwowane
Polędwiczka wieprzowa podana z poure pietruszkowym i pieczoną pietruszką, marynowaną śliwką,
jarmużem i sosem demi glace
lub
Filet z piersi kurczaka z rukolą i suszonymi pomidorami w sosie ziołowym podany
z puree selerowo-ziemniaczanym i fasolą szparagową owiniętą boczkiem wędzonym
Deser serwowany
Lody waniliowo - czekoladowe podane z ciepłym sosem malinowym
lub
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi i sosem czekoladowym

Zimny bufet uzupełniany do 3h dodatkowo płatny
45 zł/os
Mięsa pieczyste: karczek pieczony w ziołach i chili, schab w majeranku ze śliwką, plastry
polędwiczki w boczku –mięsa podane z sosem tatarskim, piklami i rukolą
Pasztet z konfiturą z czerwonej cebuli ,podany na grillowanej cukinii z pomidorami
koktajlowymi i marynowanymi podgrzybkami
Pate z dorsza w cukinii, podane z kaparami, suszonymi oliwkami, paluszkami grissini i
sosem balsamiczno-owocowym.
ledź po kaszubsku w pomidorach z czerwoną cebulą, kaparami i rodzynkami
ledź w oleju ze szczypiorkiem, zielonym jabłkiem, ziołami i roszponką.
Sałatka grecka
Sałatka z makaronu penne z chorizo, szpinakiem i pieczoną papryką z dresingiem
musztardowym
Pikle i marynaty
Pieczywo

Propozycja II
155 zł/os
Przystawki serwowane
Wędzona gęś podana na szlachetnych sałatach z sosem żurawinowym, grillowana gruszka i paluszki
grissini
Lub
Rostbef z sosem musztardowym podany z piklowanym ogórkiem i wędzoną śliwka na sałatach
Zupy serwowane
Consome drobiowo wołowe z warzywnym makaronem i domowymi lanymi kluseczkami
Lub
Kremowa zupa z białych szparagów z oliwą ziołową
Danie główne serwowane
Kaczka pieczona z ziemniakami po staropolski z sosem wiśniowym i pieczonym jabłkiem w
przyprawach korzennych
Lub
Udziec z indyka duszony w warzywach korzennych podany z poure selerowo-ziemniaczanym,
warzywna w sosie śmietanowym i grillowane pomidorki koktajlowe
Deser serwowany
Sernik waniliowo czekoladowy z truskawkami
Lub
Gruszka gotowana w białym winie z lodami waniliowo-pistacjowymi i sosem czekoladowym

Zimny bufet uzupełniany do 3h dodatkowo płatny
45 zł/os
Pieczony indyk z sosem kaparowym, marynowanymi cebulkami i roszponką
Pieczony karczek glazurowany w miodzie i chili, podany z sosemBBQ, grillowanymi
paprykami i rozmarynem.
Pasztet z konfiturą z czerwonej cebuli ,podany na grillowanej cukinii z pomidorami
koktajlowymi i marynowanymi podgrzybkami
Tortille z grillowanymi warzywami i majonezem balsamicznym
Tatar ze śledzia, zielonego ogórka i ananasa podany z sosem chilli, kolendrą, orzechami pini i sałatką
wakame.
Caprese z bazyliowym pesto, oliwkami, mozarellą i kremem balsamicznym
Sałatka ziemniaczana z boczkiem, rukolą, szalotką, grzybami i marynowanymi cebulkami
cipollini z sosem musztardowo-miodowym.
Pikle i marynaty

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
Zapewniamy możliwość dopasowania menu do wymagań dietetycznych

Podane ceny menu są cenami brutto

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

