OFERTA PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

RESTAURACJA UNICORN
Uroczystości rodzinne
są wyjątkowe i zasługują na
niepowtarzalną oprawę.
Restauracja Unicorn to idealne
miejsce na organizację przyjęć
okolicznościowych. Możemy
poszczycić się wyjątkową
lokalizacją – nasza restauracja
położona jest na terenie
sopockiego Hipodromu, dzięki
czemu Goście mogą podziwiać
piękne widoki i poczuć
niepowtarzalny klimat.

PROPOZYCJA 1
Danie główne serwowowane
na półmiskach

OBIAD
Przystawka
Pieczona w bekonie polędwiczka wieprzowa faszerowana borowikami podana w kruchych
sałatach
Zupa
Consommé z kaczki podane z makaronem domowym i lubczykiem
Dania główne
Bitki ze schabu podane z sosem gorgonzola
Pierś kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami oprószona parmezanem i skropiona
pesto bazyliowym
Dorsz podany na porach duszonych w maśle
Dodatki
Ziemniaki z wody z masłem i koprem
Ryż z warzywami
Mix kruchych sałat z winegretem
Surówka z białej kapusty

NAPOJE

CIASTO/TORT

Kawa
Herbata
Woda bez ograniczeń
Soki owocowe

We własnym zakresie /tylko wyrób cukierniczy/

WARTOŚĆ MENU
99,00 ZŁ
CENNIK ALKOHOLU
Wino 0,75l
Wódka 0,5l

35 zł
45 zł

DZIECI

do 4 lat miejsce, zupa - GRATIS
od 4 do 8 lat - 50 % ceny

PROPOZYCJA 2
Danie główne serwowowane
na półmiskach

OBIAD
Przystawka
Tatar ze świeżego łososia podany na grzance
Zupa
Krem ze szparagów podany z łezką śmietany i pieczonym bekonem
Dania główne
Polędwiczka wieprzowa podana z sosem bazyliowym
Pierś z kurczaka z kostką faszerowana oscypkiem
Łosoś pieczony z rozmarynem
Dodatki
Ziemniaki pieczone
Kasza pęczak z korzeniowymi warzywami
Mix kruchych sałat
Surówka z czerwonej kapusty

NAPOJE

Kawa
Herbata
Woda bez ograniczeń
Soki owocowe

CIASTO/TORT

We własnym zakresie /tylko wyrób cukierniczy/

WARTOŚĆ MENU
115 ZŁ
CENNIK ALKOHOLU
Wino 0,75l
Wódka 0,5l

35 zł
45 zł

DZIECI

do 4 lat miejsce, zupa - GRATIS
od 4 do 8 lat - 50 % ceny

PROPOZYCJA 3
Danie główne serwowowane
na półmiskach

OBIAD
Przystawka
Parfait z kaczych wątróbek podany na grzance z dodatkiem karmelizowanej cebuli
Zupa
Zupa z leśnych grzybów (borowik, rydz, kurka) podawana z wędzoną gęsiną
Dania główne
Zrazy wołowe podane w sosie własnym
Confitowane udko z kaczki
Sandacz smażony ze świeżym tymiankiem podany z sosem rakowym
Dodatki
Ziemniaki pieczone
Gnocchi ziołowe
Buraczki na ciepło
Kapusta czerwona zasmażana
Mix kruchych sałat z winegretem

NAPOJE

CIASTO/TORT

Kawa
Herbata
Woda bez ograniczeń
Soki owocowe

We własnym zakresie /tylko wyrób cukierniczy/

WARTOŚĆ MENU
129 ZŁ

CENNIK ALKOHOLU
Wino 0,75l
Wódka 0,5l

35 zł
45 zł

DZIECI

do 4 lat miejsce, zupa - GRATIS
od 4 do 8 lat - 50 % ceny

PRZEKĄSKI
ZIMNE
ZIMNY BUFET 1
Roladka z kurczaka z omletem włoskim
Crostini z tapenadą z czarnych oliwek
Mus z wędzonego łososia podany na grzance
Sałatka z pieczonych warzyw podana z sosem hoisin i sezamem
Kapary w puszystym serku naturalnym oprószone parmezanem
Roladka z kurczaka z fetą, zielonymi oliwkami i zielonym pieprzem

WARTOŚĆ MENU
39 ZŁ
ZIMNY BUFET 2
Tatar z łososia z avocado, szalotką, imbirem, sosem sojowym i szczypiorkiem
Parfait z kaczych wątróbek z karmelizowaną cebulą i marynowaną gruszką
Mini tarty z borowikami
Sałatka z pieczonym burakiem i kozim serem
Rostbef pieczony na różowo zawijany z kruchą rukolą i parmezanem
Mini sałatka z zielonej soczewicy i chorizo picante
Rolada z kaczki z żurawiną i dipem chrzanowym
Mini sałataka z pulpecikami wieprzowymi i selerem naciowym

WARTOŚĆ MENU
59 ZŁ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZADZWOŃ
534 840 864

NAPISZ

biuro@unicorn-hipodrom.pl
www.unicorn-hipodrom.pl
www.facebook.com/unicornsopot

RESTAURACJA UNICORN
ul. Władysława Łokietka - teren Hipodromu
Sopot
Vis-a-vis Ergo Areny

REZERWACJE

Dokonujemy w restauracji po wpłacie zadatku 200 zł gotówką
Przyjęcia bez zimnego bufetu do 4 godzin
Przyjęcia z zimnym bufetem do 8 h /maksymalnie do godziny 21:00/

