SZCZĘŚCIE x LUCKY 7 SUSHI
Lokal Szczęście x Lucky7Sushi to pierwszy Drink&Sushi Bar w Poznaniu. To miejsce tworzone z pasją
i przez profesjonalistów. Dlatego jest niebanalne i niezwykle klimatyczne. Charakteryzujemy się
wspaniałą kuchnią, autorskimi trunkami i profesjonalną obsługą.
Szczęście x Lucky7Sushi to idealne miejsce na Twoją imprezę czy spotkanie ze znajomymi. Zadbamy
o dobrą kuchnię, doskonałą muzykę i odpowiednią ilość niekonwencjonalnych koktajli.

JAPOŃSKI STÓŁ SZCZĘŚCIA
Pakiet Premium
1400 zł
•
•
•
•
•
•
•
•

sushi 160 – 200 kawałków (ilość zależna od wybranego rodzaju sushi)
sałatka goma wakame, 5 porcji
sałatka wakame z ogórkiem i sezamem, 5 porcji
pikantny tatar z łososia, 5 porcji
tatar z tuńczyka, 5 porcji
chipsy krewetkowe, 3 porcje
krewetki w panko, 15 szt
patera z halibutem w panko i łososiem pieczonym na sałatce ze świeżych warzyw, 6 porcji

Dodatki: imbir, wasabi, sosy: sojowy, kabayaki, kabayaki premium,vulcano, spicy mayo, pałeczki
bambusowe
Do każdej oferty proponujemy dodatkowo:
PAKIET BARMAŃSKI (open bar):
•
•
•

OPEN SOFT BAR (napoje: coca-cola, coca-cola zero, fanta, sprite, sok pomarańczowy,
sok jabłkowy, sok porzeczkowy, woda niegazowana/gazowana) 49 zł/os
PAKIET PREMIUM (drinki Szczęścia- z wyłączeniem Long Island Ice Tea, piwo
beczkowe) 149 zł/os
PAKIET VIP (wódka: Stock, Amundsen, whiskey: Jack Daniels, Jim Beam, Dubliner,
rum, gin: Larios 12, Larios Rose, Martini: wszystkie rodzaje, Prosecco, Aperol Spritz,
wina: wszystkie rodzaje, piwo: wszystkie rodzaje, tequilla, napoje: coca-cola, cocacola zero, fanta, sprite, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, sok porzeczkowy, woda
niegazowana/gazowana,) 249 zł/os

DJ- 600 – 1000 zł (w zależności od ilości godzin)

STÓŁ SŁODKOŚCI (11-17 zł/ porcja):
•
•

W SŁOICZKACH 135ml: Creme brulle z białą czekoladą i świeżym owocami, Truskawkowe
tiramisu, Sernik mango z kruchym ciastem i sezamem, Mus Rafaello z malinową żelką
MONOPORCJA: Mus czekoladowy z maliną , Mus z białą czekoladą z żelką owoce leśne, Mus
mango z żelką malinową, Orzech-laskowy z nadzieniem czarna porzeczka , Mus truskawka z
purdem cytrynowo-bazyliowym , Sernik pistacjowy, Sernik ze słonym karmelem i popcornem,
Paris Brest z masłem orzechowym, Profiterol (ptyś) do wyboru: krem pistacjowy,
truskawkowy ,szampańsko-brzoskwiniowy, Ice popsy z kremem Oreo, Cake popsy, Mini Torcik
bezowy z kremem marakują i żelką malinową, Mini Pavlova z owocami, Mini beza różana z
kremem limonkowym, Tartaletka krem marakują z opaloną bezą, Tartaletka z kremem
czekoladowo- orzechowym i malinami, Tartaletka słony karmel i orzechy z frużeliną
porzeczkowa, Tartaletka z kremem patissiere i truskawkami

