
Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 

Menu dla grup w formie bufetu

Menu I- 69 pln/osoba

Domowa zupa zacierkowa z natk¹ pietruszki
Zupa pomidorowa z makaronem aromatyzowana oregano
Pieczeñ karkowa marynowana w zio³ach w sosie w³asnym
Palona kasza gryczana z cebulk¹
Bukiet warzyw gotowanych na parze
Makaron tagliatelle z cukini¹ i bak³a¿anem w sosie œmietanowym
Ry¿ z mas³em i zielonym groszkiem
Œwie¿e sa³aty z pomidorami, zielonym ogórkiem z sosem vinaigrette
Sa³atka szwedzka z korniszonami
Wybór ciast domowych
Œwie¿e owoce sezonowe
Woda mineralna z cytryn¹

Menu II - 89 pln/osoba

Carpaccio z pomidorów i tuñczyka z sosem zio³owo-cytrynowym 
Mini ptysie nadziewane twaro¿kiem zio³owym 
Zupa krem z bia³ych warzyw z nut¹ truflow¹
Barszcz bia³y z kie³bas¹ i œwie¿ym majerankiem
Plastry schabu duszone w czerwonym winie i miodzie
Risotto z kaszy pêczak z warzywami i parmezanem
Fasolka szparagowa z mas³em œmietankowym
Farfalle w sosie broku³owo-serowym
M³ode liœcie sa³at z oliwkami, czerwon¹ cebul¹ i serem feta 
w musztardowym sosie vinaigrette
Wybór ciast domowych
Patera œwie¿ych owoców
Woda mineralna z cytryn¹ i miêt¹
Sok jab³kowy i pomarañczowy



Menu III - 109 pln/osoba

Terrina drobiowa nadziewana suszonymi pomidorami i oliwkami 
Roladki z tortilli nadziewane ricott¹ i œwie¿ymi warzywami 
Bufet sa³atkowy z wyborem œwie¿ych warzyw, sa³at i dressingów 
Zupa grzybowa zabielana œmietan¹
Pikantna zupa gulaszowa z papryk¹
Filet z soli z sosem limonkowo–kaparowym
Rolada z indyka nadziewana szpinakiem i serem greckim podana 
w œmietanowym sosie pesto
Dziki ry¿ czarno bia³y ze œwie¿ymi zio³ami
Gratina ziemniaczana aromatyzowana ga³k¹ muszkato³ow¹
Tagliatelle cukiniowo-marchwiowe
Bogaty wybór ciast domowych
Wybór sezonowych owoców filetowanych
Musy czekoladowe i waniliowe 
Woda z cytryn¹ i miêt¹  
Dwa rodzaje soków
Kawa 
Wybór herbat

Pracownicy Dzia³u Sprzeda¿y pomog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie dostosowane do potrzeb Pañstwa firmy. 
Kontakt: Micha³ Kurek - Specjalista ds. Organizacji Imprez, tel. +48 696 478 698, e-mail:m.kurek@bwfelix.pl 
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