MENU WESELNE
 Cena 210 zł od OSOBY

(WYJĄTKOWY PREZENT DLA PARY MŁODEJ:
II KOLACJA W FORMIE BUFETU GÓRALSKIEGO
Z ARANŻACJĄ KAPELI GORALSKIEJ)***
 Promocja weselna: dopłać 30zł od osoby dorosłej za alkohol bez
limitu przez cały czas trwania wesela!

Menu zawiera
 POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
 TOAST WINEM MUSUJĄCYM
 OBIAD DWUDANIOWY (WIELOPORCJOWY)
 ZIMNE PRZYSTAWKI
 WYSELEKCJONOWANE CIASTA I
CIASTECZKA DESEROWE
 ŚWIEŻE OWOCE
 III CIEPŁE KOLACJE (WTYM BUFET GÓRALSKI)
 KAWĘ, HERBATĘ, SOKI, WODA, NAPOJE
GAZOWANE - BEZ OGRANICZEŃ
 DEKORACJA STOŁU

KAŻDY ZESTAW OBEJMUJE
ŚWIEŻE KWIATY, INDYWIDUALNĄ KOLORYSTYKĘ,
POKROWCE NA KRZESŁA, KLIMATYZOWANĄ SALĘ,
PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ
 GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ CENY
*** Prezent dotyczy 80 pełnopłatnych osób dorosłych

Obiad
Zupa do wyboru
 Tradycyjny rosół domowy z makaronem i kluseczkami
drobiowymi
 Krem z brokułów z gorgonzolą i płatkami migdałowymi
 Krem ze świeżych pomidorów z serem feta i dodatkiem
bazylii
 Złocista zupa cebulowa z kołdunami i szczyptą
szczypiorku

Dania główne podane na półmiskach
 Tradycyjna rolada śląska
 Filet z kurczaka faszerowany serem i mini marchewką

 Tradycyjny kotlet schabowy w domowej panierce z kością
lub bez
 Aromatyzowany czosnkiem szaszłyk drobiowo wieprzowy z warzywami
 Soczysta karkówka pieczona
 Udziec z kurczaka faszerowany grzybami lub mięsem
mielonym

Dodatki do dania głównego
 Ciemny sos pieczeniowy
 Domowe kluski śląskie
 Ziemniaki z wody oprószone świeżym szczypiorkiem
 Kapusta zasmażana z boczkiem i koperkiem
 Tradycyjna surówka z czerwonej kapusty
 Wiosenna surówka z rzodkiewką i pestkami dyni

Deser do wyboru
 Sorbet owocowy w pucharku z bitą śmietaną i listkiem
mięty
 Krem brulee z sosem wiśniowym
 Lody waniliowe polane musem z gorących malin i bitą
śmietaną

 Rolada lodowa podana z sosem wiśniowym lub
adwokatem
 Panna cotta waniliowa z musem owocowym i gałką lodów
czekoladowych

Przystawki zimne
 Różnogatunkowe mięsa pieczone
 Dorsz w zalewie octowej z warzywami
 Jajka w sosie tatarskim
 Tymbaliki drobiowe w galarecie
 Sałatka z kurczakiem i warzywami
 Koreczki śledziowe
 Deska serów serwowana z konfiturą żurawinową
 Kabanos w cieście francuskim
 Galaretka wieprzowa
 Mozzarella z pomidorem i bazylią
 Sałatka grecka
 Pieczywo

Kolacja I do wyboru

 Soczysta pieczona karkówka z domowymi kluskami
śląskimi, ciemnym sosem pieczeniowym i zasmażaną modrą
kapustą
 Ślimaczki wieprzowe nadziewane suszonym pomidorem i
śliwką w sosie własnym, z ćwiartkami pieczonych
ziemniaków w mundurkach z ziołami i wiosenną surówką
 Warkocz szefa podany z sosem serowym, plackami
makaronowymi i surówką z marchwi z ananasem

Kolacja II
 Staropolska płonąca kita wieprzowa, uroczyście podana z
kaszanką, golonką, żeberkiem, gołąbkami, duszonką po
góralsku i sosem tzatziki

Kolacja III do wyboru
 Domowy barszcz czerwony z krokietem mięsnym i natką
pietruszki
 Pikantny bogracz z kluseczkami

 Żurek Staropolski z białą kiełbasą i jajkiem

Słodkości
 Wyselekcjonowane cista i ciasteczka
 Świeże filetowane owoce

Tort Weselny
Tort śmietankowo – owocowy

Napoje gorące bez ograniczeń
Kawa, herbata

Napoje zimne bez ograniczeń
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane

