OFERTA CETERINGOWA DLA FIRM
RESTAURACJA SUSHI IZAKAYA

O nas

Sushi Kiełczów
HISTORIA SMAKU

Swoją pasję do perfekcji przygotowania
wyjątkowych potraw sushi pielęgnujemy
od ponad 10 lat.
Jako zgrany team trzech sushi masterów
proponujemy wyjątkową podróż w azjatyckie
smaki będąc w naszej restauracji Sushi
w Kiełczowie niedaleko Wrocławia.

CATERING W RESTAURACJI IZAKAYA
LOKAL NA WYŁĄCZNOŚĆ
wynajem całego lokalu (do 8h)

25 miejsc – siedzących w restauracji,
35 miejsc – ustawienie bankietowe, koktajlowe

Cena: 4900 PLN netto

MENU:

Przywitanie aperitif: kieliszek prosecco
ZUPA DO WYBORU:
Esencjonalna zupa miso / autorska zupa krewetkowa
PRZYSTAWKA DO WYBORU
Zimna: ostrygi kumamoto z domowa salsa cytrusów
Ciepła: przegrzebki zapiekane w orientalnym beszamelu
Dodatki: Mix sałatek, domowego kimchi, sałatki z trawy morskiej, domowych pikli
DANIE GŁÓWNE – 10 sztuk sushi / osoba
Nasze najlepsze kompozycje, przygotowane na zbiorczych talerzach, wykonane ze specjalnie
wyselekcjonowanych ryb i owoców morza, tuńczyk z Malediwów, łosoś MOWI, hiszpańska ośmiornica
i wiele, wiele innych.
DLA GOŚCI MNIEJ ROZSMAKOWANYCH W SUROWYCH DANIACH:
• chrupiące krewetki w tempurze,
• aromatyczny węgorz,
• ryby opalane ogniem lub pieczone
W CENIE
• woda żywa (woda pozyskana na zasadzie odwróconej osmozy dzięki filtrom jonizującym redox)
• domowa lemoniada,
• herbaty z Wrocławskiej Czajowni.
DODATKOWO PŁATNE
• degustacja whisky, sake,wina, 3 rodzaje z kazdego 60 pln/ os
• słodkości od laureata programu Bake cake, cena do uzgodnienia
• w okresie od maja do września, możliwość skorzystania z opcji grillowej ( grill z owoców morza, ryb a także
specjały z prosiaka złotnickiego- 50 miejsc siedzących, 70 – w ustawieniu koktajlowym

Potrawy serwowane na niepowtarzalnej zastawie z pracowni Moniki Garmady

CATERING NA WYDARZENIA FIRMOWE,
BANKIETY, GALE
Mix naszych topowych pozycji,
opartych o propozycje Szefa Kuchni - 10 sztuk/osoba

Cena: 49 PLN/osoba
OPCJE DODATKOWE:
• ZUPY: tradycyjne miso 7 PLN/osoba,
aromatyczna krewetkowa 15 PLN/osoba
• mix sałat i pikli 10 PLN/osoba
• ręcznie robione pierożki gyoza podawane
z sosem będącym specjalnością Izakaya 15 PLN/osoba – 6 sztuk
• herbaty ze sławnej Czajowni 10 PLN/osoba
• live cooking (4 h pracy Szefa Kuchni + 1 osoba do pomocy) – 1000 PLN

LUNCH MENU
Oferta lunchowa
dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach – 12:00 - 16:00
Do każdej IZAKAYA BOWL i SUSHI LUNCH do wyboru:
zupa miso z tofu lub aromatyczna herbata z naszej kolekcji.

IZAKAYA BOWL - każde danie - 25 PLN/osoba
Ika Udon

Stek z kalmara z makaronem udon i boczkiem w rozgrzewającym, orientalnym sosie / piklowane dodatki

Tori Katsu

Panierowany kurczak z sosem okonomi / ryż / piklowane dodatki

Burger Rybny

Bułka domowego wypieku / dorsz w panko / ser cheddar / majonez miso / krążki cebulowe /
piklowane dodatki

Sushi Don

Łosoś, tuńczyk, krewetka marynowane w sosie ginger - ponzu / ryż / piklowane dodatki

SUSHI LUNCH - skomponuj swój zestaw - 30 PLN/osoba
Uramaki California
+ Wybierz jedną rolkę extra
• Futomaki wege
• Futomaki filadelfia
• Uramaki ebi tempura
• Futomaki sake yakimono
• Nigiri 4 szt.

KONTAKT:
RESTAURACJA IZAKAYA SUSHI
Telefon: 886 726 622
Email: restauracja@izakaya.com.pl
ul. Agrestowa 20G,
55-093 Kiełczów

