
Szanowni Państwo,
 

Restauracja Dąbrowskiego 42 zaprasza Państwa do organizacji przyjęć
okolicznościowych. Elegancki budynek w idealnej lokalizacji w centrum

poznańskich Jeżyc zapewni niepowtarzalny nastrój. Wyśmienita kuchnia
naszego Szefa Kuchni Krzysztofa Klimczaka zadowoli najbardziej wymagających

gości. Wielki szacunek, z jakim podchodzimy do naszych Gości pozwoli
zaprojektować Państwa przyjęcie indywidualnie z uwzględnieniem Państwa
oczekiwań i marzeń. Nasze przywiązanie do profesjonalnych i perfekcyjnych

działań gwarantuje Państwu wydarzenie na najwyższym poziomie.  
Dla najmłodszych przygotowaliśmy dedykowane menu, kącik zabaw oraz opiekę

niani. 
 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwa poziomy restauracyjne. 



Menu okolicznościowe
 

Zupa serwowana w wazach (proszę o wybór maksymalnie dwóch zup)
 

Rosół z kaczki z makaronem własnej produkcji
Krem pomidorowy z pesto pomidorowym z suszonych pomidorów lub pesto pietruszkowym

Krem z wędzonego selera z kwaśną śmietaną
Krem z pora, ziemniaki i kwaśna śmietana

Krem z cukini
Chłodnik z sałaty maślanej i ogórka zielonego

Chłodnik litewski
Gazpacho

 
Danie główne serwowane na półmiskach (proszę o wybór maksymalnie 3 dania)

 
Kaczka pieczona z modrą kapustą i pyzami

Zraz (rolada wołowa) z kluskami śląskimi i karmelizowanymi buraczkami
Konfitowana karkówka z kluskami śląskimi i karmelizowanymi buraczkami

Konfitowane udko z kurczaka z modrą kapustą i kopytkami
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym

Kotlet schabowy z kością z puree ziamniaczanym, musztardą francuską oraz zasmażaną kapustą
Poliki wołowe

Filet z sandacza w sosie maślanym z młodymi warzywami i puree ziemniaczanym
Pieczony topinambur z grzybami leśnymi i kwaśną śmietaną

 
Deser serwowany indywidualnie (proszę o wybór maksymalnie dwóch deserów)

 
Czekoladowe ciasteczka

Lody z polewą malinową
Fondant czekoladowy

Tarta cytrynowa
Tarta owocowa

Sernik nowojorski
Sernik królewski

Jabłecznik
Szarlotka z bezą

Lody waniliowe na patyku naszego wyrobu
Ciasto Raffaello

Tiramisu
 



Zimny bufet serwowany na półmiskach (ilość do uzgodnienia indywidualnie)
 

Tatar z wędzonego łososia z grzankami, puree z zasolonej cytryny, majonezem oraz salsą
Tatar wołowy z suszonym żółtkiem, piklowaną cebulą, majonezem z wędzonej oliwy,

chrzanem i pieczarką
Śledź w pesto pietruszkowym

Sałatka Cezar (sałata, sos cezar, wędzony kurczak, pałka z kurczaka, boczek, pomidor)
podawana z chlebem

Sałatka z pieczonym bakłażanem pastą z bakłażana, mixem sałat oraz wędzoną oliwą
Pate z wątróbek drobiowych z figami

Pasztet wieprzowy
Łosoś gravlax z burakami

Polędwiczki wieprzowe faszerowane figami i oliwkami
Sałatka grecka z serem feta

Bruschetta ziołowa z pomidorami i serem pleśniowym 
 

Bufet gorący (ilość pozycji do uzgodnienia indywidualnie)
 

Żurek z jajkiem
Barszcz z pasztecikami

Flaki staropolskie
Bułki bao z wieprzowiną

Bułki bao z łososiem
Pierogi z kaczką
Łosoś pieczony

Królik w sosie truflowym
Filet z perliczki z polentą

 
Dodatki

 
Pieczone ziemniaki z rozmarynem i czosnkiem

Warzywa serwowane na maśle
Pyzy

Kopytka ziemniaczane
Kuskus arabski z warzywami
Francuskie ziemniaki puree

Frytki



Napoje gorące
 

Kawa z ekspresu
Wybór herbat

 
Napoje zimne

 
Woda z cytryną w karafkach (gazowana/niegazowana)

Wybrane soki w karafkach
 

Open Bar do 5 godzin
 

I pakiet
Welcome drink, wódka, wino białe i czerwone, piwo

 
II pakiet

Welcome drink, whisky, wódka, rum, wino białe i czerwone, piwo, drinki na bazie tych
alkoholi

 
III pakiet

Welcome drink, whisky, wódka, gin, tequila, aperol, rum, wino białe i czerwone, piwo, drinki
na bazie tych alkoholi

 
W cenie II i III pakietu zawarta jest obsługa barmańska i bar.



Wybrane i indywidualnie skomponowane menu okolicznościowe
Napoje bezalkoholowe
Stoły z białymi obrusami, serwetkami bankietowymi, szkło, zastawa
ceramiczna, sztućce
Obsługa kelnersko - kucharska
Obsługa kierownika operacyjnego
Parking
Kącik dla dzieci

Cena zawiera:
 

Dodatkowo oferujemy usługi po indywidualnej wycenie:
 

przyjęcia plenerowe (w sezonie letnim), dekoracja kwiatowa stołów, winietki,
zaproszenia, świece i lampiony, tort komunijny, podstawy pod talerze, oprawa

muzyczna

Restauracja Dąbrowskiego 42
ul. Dąbrowskiego 42, 60-843  Poznań.    tel.: +48 797 997 994

Ig: @dabrowskiego42     Fb: dabrowskiego42


