MEGA IMPREZOWE MENU
OPCJA III (80 zł/ osoba)
SAM SKOMPONUJ SWOJE MENU
MINIMALNA ILOŚĆ 10 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE

PRZYSTAWKI NA IMPREZOWY STÓŁ
(DO WYBORU 5 PRZYSTAWEK)

Nasi kucharze restauracyjni polecają
- kuleczki z gorących piersi kurczaka w posypce sezamowej
- mocno zakręcone ruloniki z szynki nadziewane sosem
jogurtowo-chrzanowym wylegujące się na sałacie
- na pełnym lansie łososiowe ruloniki zwinięte z nadzieniem
serowo łososiowym
- kolorowe „ mini szaszłyczki nadziane na patyczki”
- zawsze stojące kolorowe koreczki
- mega disco kulki mięsne zapieczone z winogronami
- na ostrej fazie nieźle nafaszerowane pieczarki
- rozbawione na maksa pomidory koktajlowe z farszem
- smakowite nadziewane jajka tańczące w majonezie i groszku
- mega mix sałatek i surówek
Dodatki do mega dań
-Chlebek i bułeczki Wilżańskie

NIEŹLE ZAKRĘCONE SOSY
(DO WYBORU 1 SOS)

- jogurtowo koperkowy
- majonezowo tatarski
- pomidorowo ziołowy
PŁONĄCE KORYTO MIĘS STAROPOLSKICH
( oprócz wymienionych poniżej mięs w korycie mogą znajdować
się również w/w wybrane pozycje z dań z drobiu, wieprzowiny
itp.)

Najwyższej jakości swojskie mięsa ze specjalnych marynat oraz
wyroby wiejskie według staropolskich przepisów:
Paleta mięs do wyboru:
WYBIERZ 4 POZYCJE
-schab pieczony
-karkówka z pieca
-kotlet schabowy
-kotlet de volaille

-szaszłyk drobiowy
-szaszłyk wieprzowy
-pierś z kurczaka
-golonka z pieca
-kiełbasy swojskie oplatane plastrami boczku
-kaszanki oplatane plastrami boczku
-żeberka pieczone
DODATKI DO KORYTA
- ziemniaki opiekane z sosem Tzatziki

LUB
Płonąca Deska rybaka

RYBY Z NASZYCH STAWÓW
( do wyboru)
Wilżańskie świeżutkie rybki z własnej hodowli, które serwujemy
prosto z patelni, pieca, grilla oraz z naszej wędzarni.
talarki, ziemniaki opiekane oraz cała zielenina wszystkie sosy.

- Sandacz filet
- Okoń filet
- Miętus królewski
RYBY MORSKIE
- Halibut
- Dorsz
DODATKI DO DESKI
- frytki
DESKE I KORYTO MOŻNA SERWOWAĆ PÓŁ NA PÓŁ

KĄCIK ŁASUCHA
(DO WYBORU 2 POZYCJE)

- stunigowane kolorowe całkiem niezłe babki z owocami
- rurki dziurki z nadzieniem coctailowym
- kolorowe galaretki z ubitą śmietaną
- całkiem pijane ciasto dozwolone od lat 18
Tematyczne erotyczne torty w różnych kształtach dozwolone od
18 lat. Koszt: 50zł/kg

Klub Muzyczny Mega Music Wilga
ul. Stawowa 9, 08-470 Wilga
Informacja
tel. +48 512 464 846 (kontakt w godzinach od 08:00 do 18:00)
mail. klubmm@gmail.com

