
 

APARTHOTEL I RESTAURACJA HUBERTUS

ul Peplińskiego 8, Rokocin

83-200 Starogard Gdański

kom. (+48) 882 122 469 lub ( 58 ) 5630982

Szkolenia/eventy/imprezy okolicznościowe:

tel: 570 888 070 / e-mail: manager@hubertus.pl

E-mail: recepcja@hubertus.pl

 

 Menu Walentynki
2022

Menu walentynki 80zł /os
 

Zupa
 

Consome z perliczki/ pierożki/ mikro liście
 

Drugie danie
 

Polędwiczka wieprzowa z filetem z kurczaka/ gnocchi truflowe/ sałatka/ sos z czarnej
porzeczki

lub
Pierś z perliczki, pieczone bataty z rozmarynem, puree brokułowe ,sos jeżynowy, oliwa

szczypiorkowa.
lub

Filet z sandacza pieczony w maśle, risotto dyniowe, sos rakowy, kalafior romanesco
 

Deser
 

Sushi – czekoladowa rolka/z kremem waniliowym/pomarańcza/avocado(wasabi)
Dmuchany ryż z filetowaną mandarynką (łosoś na ryżu) 

Sos (prażona gruszka)
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APARTHOTEL I RESTAURACJA HUBERTUS

ul Peplińskiego 8, Rokocin
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 Menu Walentynki
2022

Menu walentynki 150zł /os
 

Amuse busche
 

Ostryga/ sos mignionette/ cytryna
Lub 

Ostryga zapiekana ze szpinakiem i cheddarem 
 

Przystawka
 

Smazone przegrzebki z chilli/ topinambur
 

Zupa
 

Consome z perliczki/ pierożki/ mikro liście
 

Drugie danie
 

Polędwiczka wieprzowa z filetem z kurczaka/ gnocchi truflowe/ sałatka/ sos z czarnej porzeczki
lub

Pierś z perliczki, pieczone bataty z rozmarynem, puree brokułowe ,sos jeżynowy, oliwa
szczypiorkowa.

lub
Filet z sandacza pieczony w maśle, risotto dyniowe, sos rakowy, kalafior romanesco

 
Deser

 
Sushi – czekoladowa rolka/z kremem waniliowym/pomarańcza/avocado(wasabi)

Dmuchany ryż z filetowaną mandarynką (łosoś na ryżu) 
Sos (prażona gruszka)
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 Menu Walentynki
2022

Menu wegańskie 90 zł /os
Kieliszek Prosecco

 
Amuse bouche

 
Ravioli z prażonymi nasionami i dynią

 
Przystawka

 
Tatar z arbuza z migdałami / sałatka z młodych ziół

 
Zupa

 
Kremowa zupa z kalafiora / glony nori / piana z cydru

 
Danie główne

 
Pappardelle z leśnymi grzybami i boczniaki / oliwa truflowa

 
Deser

 
Czekoladowe serce
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