
 

 

 
 

MENU WESELNE 
CENA 219ZŁ OD OSOBY 

 
Menu zawiera 

POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ ORAZ WYPUSZCZANIE 
GOŁĘBI 

OBSYPYWANIE PŁATKAMI SUSZONYCH RÓŻ 
TOAST WINEM MUSUJĄCYM 

PRZYSTAWKA ZIMNA 
OBIAD SERWOWANY NA PÓŁMISKACH 

PRZYSTAWKI ZIMNE 
PIĘĆ RODZAI CIAST 

CIASTECZKA DESEROWE 
TORT WESELNY 
ŚWIEŻE OWOCE 

IV CIEPŁE KOLACJE 
KAWĘ, HERBATĘ, SOKI, WODĘ, NAPOJE GAZOWANE - 

BEZ OGRANICZEŃ 
ALKOHOL (WÓDKA, WINO) – BEZ OGRANICZEŃ 

DEKORACJA STOŁU, ŚWIEŻE KWIATY 
 



 

 

 
 
 

Rozpoczęcie ceremonii 
 

Przywitanie młodej pary chlebem i solą oraz wypuszczaniem gołębi 
Toast winem musującym z tradycyjnym tłuczeniem kieliszków 

 
Obiad 

Przystawka 
Pasztet z dzika z nutą żurawiny 

Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem i rukolą 
Sałatka caprese z pieczonym filetem kurczaka 

 

Zupa 
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 

Krem z brokuł  z różą z łososia i prażonymi migdałami 
Bursztynowy rosół z kluseczkami drobiowymi i wątrobowymi 

 
Dania główne podane na półmiskach 

Pierś z kaczki w aromacie pomarańczy 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Grillowany filet kurczaka faszerowany mozzarella z dodatkiem bazylii 
Grillowany łosoś 

Kieszonka nadziewana szparagami owinięta szynką parmeńska 
Zrazy wołowe w sosie myśliwskim 

 

Dodatki do dania głównego 
Sos-kurkowy 

Sos- myśliwski 
 

Kopytka 



 

 

Ziemniaczki piure z masłem oprószone koperkiem 
Ziemniaki w mundurkach 
Surówka z białej kapusty 

Bukiet warzyw z dodatkiem prażonych pestek dyni 
 
 

Deser do wyboru: 
Krem brulee z sosem waniliowym 

Lody waniliowe z gorącymi malinami i bitą śmietaną 
 
 

Przystawki zimne 
Polędwiczka wieprzowa ze szpinakiem 

Patera wędlin dekorowana serami 
Pstrąg w galarecie 
Łosoś w galarecie 

Śledź w trzech smakach 
Indyk nadziewany warzywami 

Sałatka z cebulek marynowanych 
Sałatka francuska z pieczonym camembertem 

Sałatka krabowa 
Melon owinięty w szynkę parmeńską 

Rolada serowa 
Mix marynowanych warzyw 

Galaretka drobiowa 
Galaretka wieprzowa 

Salami różnogatunkowe 
Pieczona necówka 

Kabanos w cieście francuskim 
Caprese z sosem vinaigrette 

Pieczywo, masło 
 

Słodkości 
Ciasto pięć rodzai, selekcja drobnych ciasteczek 



 

 

 
Owoce 

Owoce filetowane: 
( ananasy, melony, mandarynki, kiwi, pomarańcze,) 

truskawki, winogrona, arbuzy, 
 

Kolacja I do wyboru: 
Filet z kurczaka zapiekany serem w aromacie cebuli podany na tostach 

z dodatkiem roszponki z oliwą chili 
 

Ślimaczki drobiowe zawijane w suszonego pomidora, śliwkę w sosie 
śmietankowym podane z ziemniakiem pieczonym i bukietem warzyw 

 
 

Tort Weselny 
Dostępne smaki: 

Trój smak-czekoladowo śmietankowy z dodatkiem ananasa 
Węgierski-czekoladowo śmietankowy z dodatkiem ananasa 

Tort z bitą śmietaną z dowolnymi owocami 
Orzechowo cappuccino 

Adwokatowo porzeczkowy 
Orzechowo kawowy 

 

Wykończenie Dekoracja: 
Tort oprószony kokosem, wiórami białej czekolady, płatkami migdałowymi, 

orzechami 
Dekoracja w dowolnej kolorystyce 
Możliwość ubioru w żywe kwiaty 

Figurki humorystyczne, klasyczna figurka młodej pary 
 
 



 

 

 
Kolacja II do wyboru: 

Sandacz sote z masłem czosnkowym podany z duffinką i bukietem 
warzyw 

 
Udziec z kaczki marynowany w pomarańczy podany z kopytkami i 

modrą kapustą na ciepło 

Warkocz szefa zawijany w boczku podany z plackiem włoskim z 
sosem serowym i surówką z marchwi i pomarańczy 

Kolacja III 
Płonący prosiak  podany z duszonkami i kapustą zasmażana i sosem 

chrzanowy 

(kolacja podana w formie bufetu do której zagrają górale) 

 
Kolacja IV do wyboru: 

Zupa serowa z grzankami 

Barszcz z pasztecikiem z ciasta francuskiego lub krokietem mięsnym, 
jarskim bądź kajzerka nadziewana leczem zapiekana serem, 

Tortilla faszerowana łososiem z dodatkiem serów pleśniowych podana 
z mixem warzyw 

Alkohol bez limitu 
Wódka do wyboru ( Bols, Wyborowa, Stock, Sobieska) 

Wino do wyboru ( białe, czerwone, pół wytrawne, 
wytrawne) 



 

 

Napoje gorące bez ograniczeń 
Kawa, herbata 

 
Napoje zimne bez ograniczeń 

Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane pepsi 
 

 

 

PONADTO OFERUJEMY NOCLEGI 
NOCLEG  OD 35 ZŁ OD OSOBY 

A ŚNIADANIE ZACZYNA SIĘ JUŻ U NAS OD 8 ZŁ 
 

SPECJALNA OFERTA  
POPRAWINY Z UCZTĄ W 

BESKIDACH 
POPRAWINY 50% CENY BĄDŹ 30% 

50% CENY  OBIAD NA PÓŁMISKACH ZIMNA PŁYTA DWIE CIEPŁE 
KOLACJE SŁODKOŚCI  NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ 

30% CENY OBIAD NA PÓŁMISKACH SŁODKOŚCI NAPOJE 
 


