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Menu śniadaniowe
Kawa, wybór herbat, mleko, czekolada, świeżo wyciskane soki

Talerz owoców, grzanki, ciasta, masło, dżem i marmolady

Płatki zbożowe, muffinki, muesli, domowy jogurt, domowy dżem

Śniadanie na ciepło
Naleśniki

Tosty francuskie z chrupiącym bekonem i miodem

Jajecznica na toście

Jajka w koszulkach

Pudding ryżowy

Omlet

Jajka gotowane

Lekkie przekąski / Lunch
Club Sandwich: kurczak, majonez, pomidor, bekon i sałata

Sandwich z szynką i serem

Zupa dnia (na zimno)

Sałatka grecka: ser feta, oliwka, pomidor cherry, sałata mix, winegret

Burger: jajka sadzone, ser, pomidor, sałata, krążki cebulowe - podawane z frytkami

Makaron Carbonara

Grillowany czerwony lucjan (red snapper) z sałatką ogrodową

Chińskie noodle ze świeżymi warzywami i rybą

Pizza z dodatkami do wyboru



Startery
Sałatka z sercem palmy, wędzoną rybą i dressingiem z limonki

Sałatka z ośmiornicą po kreolsku

Krewetki w tempurze podawane ze słodkim sosem chili

Zupa dnia  

Koktail z owoców morza

Słupki surowych warzyw z dipem awokado

Surowa ryba z sosami do wyboru

Sushi i sashimi ze świeżego tuńczyka

Dania główne / Menu obiadowe
Talerz owoców morza Lady Alliaura

Filet z tuńczyka podany z pieczonymi warzywami i sosem z cytryny
Creme brule z sezonowymi owocami

Grillowany homar z warzywami i sosem czosnkowym
Kurczak Curry z mlekiem kokosowym po kreolsku podawany z ryżem Basmati

Crepe Suzette (francuskie naleśniki z syropem pomarańczowym)

Ryż z mieszanką warzyw podawany z czosnkowymi krewetkami
Smażony filet z czerwonego lucjanka z pieczonymi ziemniakami i grillowanymi marynowanymi pomidorami

Karmelowo-waniliowy krem

Świeżo złowiona ryba dnia z przyprawami
Makaron z owocami morza z kremowym sosem kokosowym

Trio ręcznie robionych sorbetów z owocowym coulis

Filet z polędwicy wołowej z musem czosnkowym i sosem grzybowy
Gotowana na parze Dorada z limonką, trawą cytrynową podawana na plackach ziemniaczanych

Fondant czekoladowe z lodami

Wybór ryb w curry po kreolsku z ryżem Basmati i dyniowym chutney
Wegetariańska lazania z sałatą ogrodową

Bananowy flambe
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Koktajle
Seszelski zachód słońca:

ciemny rum Takamaka, sok z limonki, syrop cukrowy, lód

Lady Alliaura:
Rum, Cointreau, sok z cytryny, kruszony lód

Mojito:
Liście mięty, kawałki limonki, rum, cukier, pokruszony lód na wierzchu z sodą

Pina Colada:
Biały rum, malibu, sok ananasowy, świeży krem kokosowy

Koktajl Kapitana:
Ciemny Rum Takamaka, Limonka, Wanilia, Syrop, Cola

Virgin Island:
Mix świeżo wyciskanych soków, Mango, Pasiflora, Limonka, Syrop, lód

Coco de Mer:
Rum, syrop, wanilia, banan, sok z mango, świeży sok pomarańczowy, lód


