Menu Weselne
Pakiet II
Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Toast na powitanie winem musującym
Zupa
(do wyboru 1 rodzaj)
Rosół staropolski z makaronem
Krem szpinakowy z migdałami
Krem z białych warzyw z grzankami

Danie Główne
Mięsa (3 szt. na osobę) Podawane wszystkie rodzaje
Rolada wołowa
Rolada wieprzowa
Rolada z kaczki
Pieczeń z karczku
Roladka z kurczaka ze szpinakiem i serem veta
Kieszeń ze schabu z serem pleśniowym i pieczarkami

Sosy (2 rodzaje do wyboru)
Pieczeniowy
Kurkowy
Borowikowy
Śmietanowy

Dodatki (2 rodzaje do wyboru)
Kluski śląskie, ziemniaki z koperkiem, puree

Surówki (3 rodzaje do wyboru)
Modra kapusta z boczkiem
Kapusta zasmażana z koperkiem
Surówka z marchwi z pomarańczą
Warzywa Bonduelle z migdałami
Bukiet chrupiących sałat

Deser (1 rodzaj do wyboru)
Lody z malinami
Tiramisu
Kopa kokosowa
Panna cotta z sosem jagodowym

Zimna płyta
Patera mięs, wędlin swojskich, pasztetów
Roladka z polędwiczki
Schab faszerowany
Pasztet staropolski
Terina drobiowa z pistacjami
Rolada z boczku
Karczek faszerowany morelą
Deski serów (camembert, blue, roladki serowe)
Roladka szpinakowa z łososiem
Grzyby jak ryby
Tatar wołowy z cebulką
Duet matjasów w 2 odsłonach
Ryby opiekane
Kulki rybne
Galaretki drobiowe, wieprzowe
Patera faszerowanych brzoskwiń, jajek, koreczków
Pieczywo, masło
Sałatki (3 rodzaje do wyboru)
Sałatka brokułowa z mozzarellą
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyrosowa z kurczakiem
Sałatka azjatycka z selerem naciowym
Sałatka makaronowa
Sałatka nicejska z tuńczykiem
Sałatka capreze

I Kolacja
Mięsa (2szt. na osobę) Podawane wszystkie rodzaje
Filet w migdałach,
Szaszłyk w curry
Schab w skorupce serowej
Grillowany filet z boczkiem
Pałki z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym
Filet z mozzarellą i suszonymi pomidorami
Dodatki (2 rodzaje do wyboru)
Frytki
Ziemniaki opiekane
Dufinki
Talarki
Ziemniaczki ćwiartki
Rozetki
Surówki
Surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem
Surówka z kapusty czerwonej z rodzynkami
Surówka sezonowa

II Kolacja
(do wyboru)
Żurek śląski
Strogonof
Bogracz z kluseczkami
Flaczki wołowe
Gulasz węgierski

III Kolacja
Barszcz z pasztecikiem mięsnym lub grzybowym
W przypadku dzieci (do lat 3) nie pobieramy opłaty
Dzieci (od 3 do 7 lat) 1/2 ceny
W cenie:
Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą
Lampka wina musującego dla każdego gościa
Apartament dla Młodej Pary
Wystrój stołów świeżymi kwiatami
Pokrowce na krzesła

Tort
Ciasto (2szt. na osobę) do wyboru
Ciasteczka kruche
Owoce sezonowe na paterach
Napoje gorące (kawa/herbata) bez ograniczeń
Napoje gazowane (coca-cola, fanta, sprite) bez ograniczeń
Soki owocowe i woda niegazowane bez ograniczeń
W cenie nie został uwzględniony:
Alkohol
Dodatkowe koszty:
Stół wiejski 1500zł
Kącik słodkich łakoci 1100zł
Fontanna czekoladowa 900zł
Pokoje gościnne w promocyjnych cenach!

CENA: PT, SOB, NDZ, DŁUGIE WEEKENDY - 230zł za
osobę
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK - 210zł za osobę

