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.

STÓŁ SZWEDZKI
119 zł/os

1 unikatowy drink na powitanie
PRZYSTAWKI (7,5 porcji/os, 6 pozycji do wyboru):









pikantny tatar z łososia
tatar wołowy
galert drobiowy
wrapy (do wyboru: z łososiem wędzonym i musem chrzanowym, z szynką i papryką
konserwową, z rukolą i suszonymi pomidorami)
klopsiki w occie (do wyboru: rybne, mięsne)
babeczki wytrawne (do wyboru: z sałatką krabową, z pastą pieczarkową, z pastą z łososia
wędzonego)
vol-au-vent (do wyboru: z musem z awokado w duecie z wędzoną rybą, z musem
chrzanowym i łososiem, z krewetkami na maśle czosnkowym i pietruszką)
śledzie (do wyboru: w oleju z cebulką, pod pierzynką, na ostro z papryczką chilli)

SAŁATKI (150g/os, 2 pozycje do wyboru):






grecka
królewska
niemiecka z boczkiem wędzonym
egzotyczna z krewetkami
z surimi, awokado, melonem i liczi
gratis

DESKA SERÓW TRADYCYJNYCH I EUROPEJSKICH z winogronami, krakersami i konfiturami lub
DESKA WYKWINTNYCH WĘDLIN I PIECZENI pomidorkami koktajlowymi, grissini i konfiturami

WODA NIEGAZOWANA, KAWA, HERBATA- bez limitu w każdej ofercie

Możliwość zamówienia dodatkowo:

SUSHI – oferta z menu restauracji z rabatem 40%
CIEPŁA KOLACJA (10 zł/os):







bogracz
żurek
barszcz czerwony z krokietem mięsnym
miso z tofu i glonami wakame
bigos
ratatouille

DESKA SERÓW TRADYCYJNYCH I EUROPEJSKICH z winogronami, krakersami i konfiturami 120 zł
DESKA WYKWINTNYCH WĘDLIN I PIECZENI pomidorkami koktajlowymi, grissini i konfiturami 120 zł
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-laskow 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

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)

