AERODREAM VALGIARAŠTIS RENGINIUI
Pasitikimo pietūs
Salotų ir belgiškų vaflių baras:
belgiški vafliai, salotos, pomidorai, agurkai, plėšyta vištiena,
plėšyta kiauliena, brandinta lašiša, mini mozarella, majonezo krienų padažas, grietinėlė, sezoniniai vaisiai ir uogos

Vakarienė

Mėsainiai su jautiena
Mėsainiai su vištiena
Daržovainiai -vegetaramsBulvytės fri
Šviežios daržovės (agurkai, pomidorai, paprika, marinuoti
agurkėliai)

Užkandžiai vakaro metu
Krevečių iešmeliai su mangų padažu
Vištienos iešmeliai su krevetėmis imbierinėje tempūros tešloje su
saldžiarūgščiu padažu
Vynuogės iešmelis su fetos kremu ir moliūgų sėklomis
Agurko užkandis su sūriu
Prancūziškas kišo pyragaitis su daržovėmis
Užkandžių rinkinys prie alaus: kepta duona su sūrio padažu,
kalmarų ir svogūnų žiedai, naminiai bulvių traškučiai, mozarellos
sūrio lazdelės
Užkandžių rinkinys prie vyno: pikantiški puskiečiai sūriai, rūkytos
sūrio kasytės, keptas varkės sūris, vytintas serano kumpis, vytinta
pelėsinė dešra, skilandis, vynuogės, braškės, krekeriai

Desertas
Spugytės (Dougnuts) su įvairiais glaistais
Canelles, Macaroons

Gėrimai
Stalo vanduo su citrina
Kava/arbata
Vilkmergės alus šviesusis
Vynas Willa Wolf (baltas/raudonas)
Putojantis vynas (brut/pusiau saldus)
Nealkoholinis alus Vilkmergės
Nealkoholinis vynas
KAINA - 65 € (alkoholiniai gėrimai be limito nuo 18:00 val.)
Viskis Jack Daniels, Brendis Tores 5, Degtinė Finliandia
Kokteiliai, Shot'ai
KAINA - 80 € (alkoholiniai gėrimai be limito nuo 18:00 val.)
Pageidaujant renginio dalyvius vaišinti alumi ir vynu pietų metu,
papildomai mokamas 5 Eur mokestis, visos dienos metu - 15€

DREAM EVENT MENIU
Welcome lunch

Salad and Belgian waffles bar
green garden lettuce, tomatoes, cucumbers, Belgian waffles, cured
salmon, chicken, pork, bread crumbs, mini mozzarella, sauces, cream,
fruits, berries

Dinner

Beef burger
Chicken burger
Burger with vegetables
French fries
Fresh vegetables (cucumber, tomatoes, bell peppers, marinated
cucumbers)

After dinner snacks
Shrimps skewers with mango
Chicken skewers with shrimps in ginger - tempura mix and sweet
chili sauce
Grapes skewer with feta cheese cream and pumpkin seeds
Cucumber appetizer with cheese cream
French cake with vegetables
Beer snacks assortment: fried bread with cheese sauce, calamari
rings, onion, rings, mozzarella cheese sticks, homemade potatoes
chips
Set to the wine: semi-hard spiced cheese assortment, smoked cheese,
serano, cold meat cuts, marinated olives, strawberries, grapes, grissini,
crackers

Dessert
Mini Dougnuts
Canelles, Macaroons

Drinks
Table water with lemon
Coffee - tea
Light draft beer
Wine Willa Wolf (white/red)
Non - alcoholic beer
Non-alcoholic wine

Price - 65€ (alcoholic drinks no limit from 6 PM)
Wiskey Jack Daniels, brandy Torres 5, Vodka Finliandia.
Coctails, Shot's

Price - 80€ (alcoholic drinks no limit from 6 PM)
Participants can be offered beer and wine for additional
charge of 5€ for lunch or 15 € all day long

