MENU WESELNE
CENA 199ZŁ OD OSOBY
DRUGI DZIEŃ 50% TANIEJ99ZŁ OD OSOBY
BECZKA PIWA GRATIS
Menu zawiera
POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
TOAST WINEM MUSUJĄCYM
OBIAD SERWOWANY NA PÓŁMISKACH
PRZYSTAWKI ZIMNE
PIĘĆ RODZAJÓW CIAST
CIASTECZKA DESEROWE
TORT WESELNY
DESER
ŚWIEŻE OWOCE
IX CIEPŁYCH KOLACJI
KAWA, HERBATA, SOKI, WODA, NAPOJE GAZOWANE BEZ
OGRANICZEŃ
ALKOHOL (WÓDKA, WINO) BEZ OGRANICZEŃ
DEKORACJA STOŁU, ŚWIEŻE KWIATY

KAPELA GÓRALSKA ROZBAWI WASZYCH GOŚCI
BARMAN ZADBA DO RANA OD WYBORNE TRUNKI

Rozpoczęcie ceremonii
Przywitanie młodej pary chlebem i solą
Toast winem musującym z tradycyjnym tłuczeniem kieliszków

Obiad

Zupa do wyboru:
Rosół domowy z makaronem
Krem grzybowy z dodatkiem groszku ptysiowego
Zupa cebulowa z kołdunami
Dania główne podane na półmiskach
Rolada Śląska
Schab faszerowany grzybami
Udziec faszerowany borowikami
Filet z kurczaka z pomidorem zapiekany oscypkiem
Dramstiki faszerowane mięsem
Polędwiczki faszerowane serem pleśniowym
Kieszonka drobiowa faszerowana papryką serem
Tradycyjny schabowy
Udko z kaczki
Pieczona karkówka
Dodatki do dania głównego do wyboru:
Sos-pieczeniowy
Kluski śląskie,
Kopytka
Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Frytki
Modra kapusta na ciepło

Surówka z marchewki
Mizeria
Surówka z białej kapusty
Surówka wiosenna
Mix sałat z sosem vinaigrette
Deser do wyboru
Tort-weselny, pięć rodzajów ciast, ciasteczka deserowe, świeże owoce
Pianka owocowa z kremem angielskim,
Lody waniliowe podane z gorącymi malinami i bitą śmietaną
Rolada lodowa podana z sosem wiśniowym
Panna cotta śmietankowa podana z lodami czekoladowymi
Przystawki zimne
Wędliny różnogatunkowe
Schab faszerowany morelą lub oscypkiem
Melon zawinięty w szynkę parmeńską
Rolada z indyka nadziewana fetą i brokułami
Sery różnogatunkowe, sery pleśniowe
Sałatka gyros warstwowa
Rożki szynkowe z musem chrzanowym, koperkowym
Pasztet domowy z nutą żurawiny
Tartiny mięsne i jarskie
Śledź w oleju i śmietanie
Tymbaliki drobiowe
Sałatka grecka
Jaja w sosie tatarskim
Sałatka z tuńczyka
Pomidory z mozzarrella
Pikle, marynaty
Pieczywo masło

Kolacja I do wyboru:
Eskalopki drobiowe w sosie winnym, podane z szyszkami
ziemniaczanymi i sałatką wiosenną
Polędwiczki w sosie pieprznym podane z kopytkami i mixem sałat z
oliwą czosnkową
Łosoś podany z talarkom ziemniaczaną i surówką z sałaty lodowej z
sosem śmietanowym
Pierś z kaczki podana z kluskami śląskimi i buraczkami z chrzanem
Kolacja II
Płonąca kita staropolska podana z kapustą zasmażaną, sosem
chrzanowym, ogórkiem kiszonym, ziemniakami pieczonymi podana w
formie bufetu dla której zagrają górale
Kolacja III
Tortilla z kurczakiem szpinakiem i serem pleśniowym z sosem
pomidorowy z odrobiny bazylią
Placek po węgiersku z zestawem surówek
Kolacja IV
Barszcz z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego bądź
kajzerką nadziewaną leczem,

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
Przykładowe menu:
DZIEŃ DRUGI
Zupa
Kwaśnica na wędzonce
Dania główne
Golonko duszone w piwie
Rolada drobiowa nadziewana warzywami
Żeberko w miodzie
Rumiany karczek w ziołach
Półmisek pierogów
Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Kapusta zasmażana

Zestaw surówek
Deser, Do wyboru
Zimna płyta
Wędliny różnogatunkowe (salceson, kiełbasa sucha, salami)
Deska serów
Ryba po grecku
Śliwka, oscypek, suszony pomidor owijane boczkiem
Koreczki z serów pleśniowych i winogron
Dukaty drobiowe z pastą czosnkową
Schab faszerowany śliwką
Schab z wędzonką
Sałatka peene
Sałatka coctailowa
Ogórek kiszony
Pieczywo masło
Kolacja I
Roladka drobiowa ze szpinakiem w pianie, podana z frytkami i
surówką wiosenną
Kolacja II
Szaszłyk w trzech smakach z warzywami na ostro
Kolacja III
Żurek staropolski z pieczywem

Napoje gorące bez ograniczeń
Kawa, herbata
Napoje zimne bez ograniczeń
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane

PROMOCJA:
Regionalny stół gratis!!!

