OFERTA
ŚWIĄTECZNA

O RESTAURACJI
White Marlin Restaurant & Lounge w Sopocie to miejsce wyjątkowe, które
prowadzimy dla Was z pasji już od 4 lat. Miejsce dla Ciebie, twojej rodziny,
przyjaciół, znajomych, partnerów biznesowych, jak też dla nas pracowników,
jest to drugi dom.
Miejsce to zmienia się wraz z porami roku. Najbardziej lubicie lato,
nasz ogródek z parasolami, bezą i szampanem. Plażę, gdzie można pysznie zjeść specjały Szefa Kuchni Łukasza Domagalskiego zanurzając stopy w gorącym piasku i popijać nasz flagowy, ogórkowy
drink White Marlin. Beach Bar, który kusi dobrą muzyką, burgerami,
leżakami i Aperolem.
Mamy wielu zwolenników poza sezonem. Stałych gości, którzy wolą spokojniejszy Sopot - bez tłumów, upałów i kolejek na hostingu, po upragniony stolik.
Czas jesienny, zimowy, wiosenny to okres świąt, rocznic, przyjęć, wesel, spotkań biznesowych przy wyśmienitej kuchni i wybornych trunkach z wyselekcjonowanej dla koneserów karty win.
Lubicie nas odwiedzać całymi rodzinami, zasmakowani w naszym bufetowym śniadaniu. Kusimy Was pizzą, kuchnią chińską oraz śródziemnomorską. Delektujecie się naszymi deserami - znaną już wszystkim truskawkową bezą, sernikiem OREO czy ciastkiem daktylowym
z lodami śmietankowymi.

SALA
DOLNA

cd.
Nie zamykamy się tylko do goszczenia Was w White Marlin. Zapraszamy
do współpracy imprez, które aranżujemy w dowolnie wybranej scenerii – np.
w biurowcu, w centrum handlowym, w obiekcie zabytkowym, ogrodzie lub w
domu rodzinnym. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie.
Służymy pomocą w wyborze dowolnego menu. Wykorzystujcie nasze doświadczenie oraz wiedzę i kompetencje naszych pracowników. Proponujemy
różnorodne menu w wybranej formie: od dań wykwintnych z pełną obsługą
kelnerską do luźnych w formie bufetu szwedzkiego. Możemy zaproponować
dogodne ustawienie stołów w zależności do formy spotkania.
W restauracji White Marlin Restaurant & Lounge może swobodnie zasiąść do
stołu i bawić się do 140 osób na dwóch poziomach.W formie koktajlowej obsługujemy do 240 gości. Przepiękne, zaciszne otoczenie naszej restauracji, z
tarasem oraz plażą pozwala latem na prowadzenie gastronomicznych imprez
plenerowych do 400 osób.
Zawsze bierzemy pod uwagę życzenia i upodobania gości, służąc pomocą
w przygotowaniu całej oprawy imprezy, w tym oprawą muzyczną i artystyczną wydarzenia.

SALA
GÓRNA

MENU SERWOWANE
MENU I

MENU II

MENU III

PRZYSTAWKI (PODAWANE W STOLE):

PRZYSTAWKI (PODAWANE W STOLE):

PRZYSTAWKI (PODAWANE W STOLE):

Śledź bałtycki z cebulą i jabłkiem

Pasztet domowy z ćwikłą

Kawior z łososia z plackiem rosti i creme fraiche

Pierogi z kapusta i grzybami

Pierogi z kapusta i grzybami

Pasztet z kaczki z marynowanymi grzybami

Karp smażony

Tatar wołowy z marynowanymi grzybami

Wędzone ryby z sosem miodowo-musztardowym

Sałatka jarzynowa

Karp smażony

Tatar wołowy z marynowanymi grzybami

Kapusta z grzybami na ciepło

Sałatka jarzynowa

Śledź bałtycki z sałatką z ziemniaka i cebulką

Ryba po grecku

Kapusta na ciepło z grzybami

Zupa grzybowa z łazankami

ZUPA (DO WYBORU NA MIEJSCU):

ZUPA (DO WYBORU NA MIEJSCU):

Barszcz czerwony z kołdunami

Żurek z wędzonka i suszonymi grzybami

Rybna kaszubska

Barszcz ukraiński

Grzybowa z borowikami

DANIE GŁÓWNE (DO WYBORU NA MIEJSCU):

DANIE GŁÓWNE (DO WYBORU NA MIEJSCU):

Karmazyn z koperkiem i gotowanymi ziemniakami

Gicz jagnięca z puree z serem cheddar, włoszczyzną i shepherd’s
pie sosem

ZUPA (DO WYBORU NA MIEJSCU):

DANIE GŁÓWNE (DO WYBORU NA MIEJSCU):
Kark wołowy z pieczonymi burakami i puree ziemniaczanym
Pstrąg źródlany z gotowanymi ziemniakami z kwaśną śmietaną,
sosem winegret i piklowanymi ogórkami z cebulą

Kaczka confit z brukselką, modrą kapustą i kopytkami

DESER (DO WYBORU NA MIEJSCU):

DESER (DO WYBORU NA MIEJSCU):

Sernik z rodzynkami

Jabłecznik z lodami waniliowymi

Babka cytrynowa

Pudding z makiem i pomarańczami

100

złotyc

h/os.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO NAKRYCIA STOŁU
WRAZ Z BANKIETÓWKAMI, OBRUSEM I ŚWIEŻYMI KWIATAMI ZA DOPŁATĄ

Polędwica z dorsza z zielonymi warzywami, sałatą w emulsji i puree
ziemniaczanym

DESER (DO WYBORU NA MIEJSCU):
Ciasto daktylowe z sticky toffee i lodami waniliowymi

140

złotyc

h/os.

Sernik z białą czekoladą z malinami na ciepło i karmelizowanymi
migdałami

180

złotyc

h/os.

DLA GRUP POWYŻEJ 5 OSÓB DOLICZAMY 10% SERWISU KELNERSKIEGO

MENU BUFETOWE – GRUPY POWYŻEJ 40 OSÓB
MENU I

MENU II

PRZYSTAWKI:

PRZYSTAWKI:

Śledź bałtycki z cebulą i jabłkiem

Pasztet domowy z ćwikłą

Pierogi z kapusta i grzybami

Pierogi z kapusta i grzybami

Karp smażony

Tatar wołowy z marynowanymi grzybami

Sałatka jarzynowa

Karp smażony

Kapusta z grzybami

Sałatka jarzynowa

Sałatka z pieczonymi burakami i kozim serem

Ryba po grecku

Domowy chleb

Kapusta na ciepło z grzybami

ZUPA:

ZUPA:

Barszcz czerwony z kołdunami

Żurek z wędzonka i suszonymi grzybami
Barszcz czerwony z pasztecikiem

DANIE GŁÓWNE:
Kark wołowy w ciemnym sosie

DANIE GŁÓWNE:

Pstrąg źródlany w emulsji maślano-winnej z koperkiem

Karmazyn z koperkiem w emulsji maślanej

Gotowane ziemniaki

Pstrąg źródlany z cytryną

Kapusta zasmażana

Kaczka confit z sosem żurawinowym

Warzywa korzenne pieczone

Kopytka z bułką tartą
Pieczone warzywa korzenne
Pieczone ziemniaki z rozmarynem

DESER:

Buraki na ciepło

Sernik z rodzynkami
Babka cytrynowa
Jabłecznik

130

złotyc

h/os.

+10% SERWISU KELNERSKIEGO OD CAŁOŚCI WARTOŚCI RACHUNKU

DESER:
Jabłecznik
Panna cotta z malinami
Sernik z białą czekoladą

160

złotyc

h/os.

PAKIETY NAPOJÓW
EVENT DO 4 GODZIN / EVENT 4-8 GODZINNY

BEZALKOHOLOWY

PODSTAWOWY

PREMIUM

LUX

Woda, soki

Woda, soki

Woda, soki

Woda, soki

Kawa, herbata

Kawa, herbata

Kawa, herbata

Kawa, herbata

Lemoniada

Lemoniada

Napoje gazowane

Napoje gazowane

Piwo, wino białe i czerwone

Piwo, Wino białe i czerwone, Wódka

Piwo, Wino białe i czerwone, Wódka,
Whisky, Gin, Rum

35/45

złotyc

h/os.

OPEN BAR Z NIELIMITOWANYMI NAPOJAMI I ALKOHOLAMI

79/10

złotyc

9

h/os.

119/14

złotyc

9

h/os.

199/2

złotyc

39

h/os.

DLA GRUP POWYŻEJ 5 OSÓB DOLICZAMY 10% SERWISU KELNERSKIEGO

KONTAKT
kom. +48 792 203 496
mail: paulina.skomra@whitemarlin.pl
whitemarlinsopot
@white_marlin

