BOURBON GROUP
2019. ÉVI FINGER FOOD MENÜSOROK

VENDÉGVÁRÁS
A vendégeket a fogadás előtt a következőkkel kínáljuk

WELCOME KÍNÁLAT I.
Törley száraz pezsgő
100%-os narancs juice
Málnás-Bodzás limonádé

WELCOME KÍNÁLAT II.
Hungaria Extra Dry pezsgő
Hugo pezsgőkoktél
Aperol Spritz
100%-os narancs juice
Málnás-Bodzás limonádé

ÉTELSOR I.
FINGER FOOD PORCELÁNON
Lazac gravlax tejföllel, rösztivel
Tanyasi csirke nyárs aszalt gyümölcsökkel
Sült édesburgonya gyömbéres joghurttal, fekete erdő sonkával, chilis mézzel
Konyakos kacsamáj torchon, pirított kalács
Hátszín tekercs zöldfűszeres ricottával töltve
Grillezett padlizsán szeletek aszalt paradicsommal töltve

SALÁTÁK POHÁRBAN
Beluga lencse saláta dijoni mustárral, füstölt kacsamellel
Joghurtos brokkoli saláta főtt tojással
Wasabis rizssaláta zöldségekkel, algával és lazaccal
Madársaláta füstölt paprika vinaigrette-tel

LEVES KÁVÉSCSÉSZÉBEN SZERVÍROZVA
Joghurtos kakukkfüves cékla krémleves

MINI DESSZERTEK
Panna cotta epervelővel
Tiramisu erdei gyümölcsökkel
Narancsos csokoládé mousse

ÉTELSOR II.
FINGER FOOD PORCELÁNON
Penja borsos rákfalatok avokádó krémmel
Csirkés, sült articsókás mini réteskosár
Pulykafalat és jalapeno paprika tortillában sütve, cheddar mártással
Édes-savanyú húsgolyók bambusszal, fafülgombával
Pikáns angus tatár crostini talpon
Fügés-kecskesajtos bruschetta

SALÁTÁK POHÁRBAN
Sopszka saláta
Ázsiai tésztasaláta koktél rákkal, pácolt gyömbérrel
Joghurtos kukorica saláta füstölt scamorzával
Zöldséges bulgur saláta mentával, citrommal, gránátalmával

LEVES KÁVÉSCSÉSZÉBEN SZERVÍROZVA
Gazpacho zellerszárral

MINI DESSZERTEK
Tejszínnel töltött profiterol gyöngyök, tejcsokoládé öntet
Vaníliás gyümölcsrizs, erdei gyümölcs ragu
Joghurtkrém mézes gyümölcsökkel

ÉTELSOR III.
FINGER FOOD PORCELÁNON
Mézes-lime-os avokádó grillezett rákocskákkal
Kacsamell mousse vörösáfonya pürével, bébi spenóttal
Szezámos pulykafalatok Granny Smith chutney-val
Sárgadinnye Fekete erdő sonkával
Carpaccio borsos mustáros dresszinggel, parmezán forgáccsal
Parmezánhab ehető tésztakanálon, aszalt paradicsommal
SALÁTÁK POHÁRBAN
Penne saláta fekete olívabogyóval
Taco saláta guacamole krémmel, csípős paradicsom salsával
Orosz rizssaláta grillezett pácolt királyrákkal
Vörös lencse saláta lyoni hagymával és pirított császárhússal
LEVES KÁVÉSCSÉSZÉBEN SZERVÍROZVA
Édesburgonya krémleves aszalt paradicsom pesto-val és pirított mogyoróval
MELEG FINGER FOOD
Grillezett vajhal fehérboros zöldcitrom mártással
Provence-i jércemell falatok
Lassan készült vörös boros marhapofa
Zöldségek tempura kabátban, szója szósz
MINI DESSZERTEK
Csokoládé royal
Madártej karamellás habfelhővel
Fahéjas-szilvás mascarpone krém

ITALAJÁNLAT
A rendezvény ideje alatt a vendégek a következő italokat fogyaszthatják
korlátlan mennyiségben:
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Coca-cola szénsavas üdítőitalok
Sió rostos üdítőitalok
Csapolt sör kínálatunk
Borsodi
Borok
Konyári Chardonnay
Csanádi Sauvignon Blanc
Ikon Rozé
Ikon Merlot
Frissen főzött kávékínálat

