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OFERTA WESELNA
220 zł / os
ZUPA - jedna do wyboru
Rosół z makaronem, krem cebulowy z grzankami,
krem borowikowy z grzankami, krem pomidorowy z bazylią

MIĘSO 2 szt./osoba - 4 pozycje do wyboru
Rolada wołowa, rolada wieprzowa, udko z kaczki, polędwiczki wieprzowe pieczone,
rolada drobiowa nadziewana brokułami, rolada drobiowa nadziewana szpinakiem,
kotlet drobiowy po hawajsku, filet z kurczaka z pomidorem i serem, schab ze śliwką,
schab nadziewany serem, fetą i szynką, pieczeń z szynki

SAŁATKI, SURÓWKI - 4 pozycje do wyboru
Kapusta czerwona, kapusta biała zasmażana, surówka z kapusty białej, surówka z
kapusty pekińskiej, surówka z pora, surówka z selera z rodzynkami, surówka z
marchwi, buraczki, warzywa z pary,

DODATKI :

Kluski białe i ciemne, ziemniaki gotowane,

SŁODKOŚCI
TORT WESELNY, deser lodowy z owocami i bitą śmietaną, owoce, kawa, herbata
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ZIMNA PŁYTA - 7 pozycji do wyboru
1. Wędliny, mięsa pieczone, pasztet staropolski, ser żółty, sery pleśniowe,
2.Babeczki z nadzieniem, 3.Roladki z szynki z musem chrzanowym, 4.Tymbaliki
drobiowe, 5.Ozorki w galarecie, 6.Schab w galarecie, 7.Rolada serowa
nadziewana szpinakiem oraz rolada szpinakowa z łososiem, 8.Ryba po grecku,
9.Śledź w oleju, 10. Śledź w śmietanie, 11.Śledź pod pierzynką, 12.Pomidor z
mozzarellą, 13.Paszteciki w cieście francuskim, 14.Sałatka grecka, 15.Sałatka z
kurczakiem brokułem i pene, 16.Sałatka makaronowa, 17.Sałatka jarzynowa

KOLACJA 1 - jedna do wyboru
Udziec wieprzowy (serwowany przy gościach), ćwiartki, kapusta zasmażana,
Kotlet szwajcar, talarki, surówka
Schabowy z pieczarkami i serem, ćwiartki, surówka
De volaille, frytki, surówka
Polędwiczki z sosem kurkowym, mini marchewki, talarki
Łosoś grillowany podany sos cytrynowy,

KOLACJA 2 - jedna do wyboru
Barszcz z krokietem
Bogracz
Strogonoff
Potrawka z kurczaka
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GRATISY
dla każdej wersji menu
Napoje gazowane, soki i woda – bez limitu
Żywe kwiaty na stołach
Przywitanie chlebem i solą
Lampka szampana na toast
Do 56 osób możliwość przyjęcia na okrągłych stołach
Bezpłatny parking dla gości

DODATKOWE ATRAKCJE
Opcja alkoholu ALL INCLUSIVE (wino, wódka Wyborowa) - 35 zł /os
Profesjonalna usługa barmańska - 1000 zł + zużyte alkohole
Wiejski Stół - 15 zł / osoba
Dzik pieczony - 1000-1200 zł
Kolacja w formie grilla - 30 zł / osoba
Candy Bar - 20 zł/ os
Ciasto weselne 1,5 szt. /os - 10 zł
Napis LOVE - 350 zł
Opiekunka dla dzieci - 50 zł / godz.
Pokrowce na krzesła - 5 zł / krzesło
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