ZESTAW I 159 ZŁ / OS.

ZESTAW II 189 ZŁ / OS.

ZESTAW III 219 ZŁ / OS.

Zestaw zawiera: powitanie chlebem, solą i winem musującym,
3-daniowy obiad, 2 dania gorące, zimny bufet, owoce, nielimitowane
napoje bezalkoholowe zimne i gorące (woda, soki owocowe, napoje
gazowane, kawa, herbata )

Zestaw zawiera: powitanie chlebem, solą i winem musującym,
3-daniowy obiad, 3 dania gorące, zimny bufet, ciasta, owoce, nielimitowane napoje bezalkoholowe zimne i gorące (woda, soki owocowe,
napoje gazowane, kawa, herbata )

Zestaw zawiera: powitanie chlebem, solą i winem musującym,
4-daniowy obiad, 3 dania gorące, zimny bufet, owoce, ciasta, tort weselny,
nielimitowane napoje bezalkoholowe zimne i gorące ( woda, soki owocowe,
napoje gazowane, kawa, herbata )

TRADYCYJNE POWITANIE CHLEBEM, SOLĄ I WINEM MUSUJĄCYM!

TRADYCYJNE POWITANIE CHLEBEM, SOLĄ I WINEM MUSUJĄCYM!

TRADYCYJNE POWITANIE CHLEBEM, SOLĄ I WINEM MUSUJĄCYM!

 ZUPY I KREMY

 ZUPY I KREMY

 PRZYSTAWKA

1. Tradycyjny rosół z makaronem i warzywami
2. Krem pieczarkowy z paluchami z ciasta francuskiego
3. Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami

 DANIE GŁÓWNE

1. Soczysta pierś z kurczaka duszona w sosie serowo-porowym
z ziemniakami opiekanymi i glazurowaną marchewką
2. Szynka wieprzowa w kurkowym sosie z kopytkami i warzywnym
spaghetti
3.Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniaczanym purée i zasmażaną
kapustą z grzybami

 DESER

1. Szarlotka na kruchym cieście z sosem karmelowym i lodami
waniliowymi
2. Panna cotta z musem truskawkowym
3. Puchar lodowy z owocami i sosem malinowym

 DANIA GORĄCE
I DANIE GORĄCE

1. Kotleciki drobiowe w sosie orzechowo - ziołowym z zapiekanką
ziemniaczaną i bukietem zielonych sałat
2. Schab faszerowany grzybami w sosie własnym w aromacie
rozmarynu podany z kopytkami i duszonymi warzywami
3. Kotlet De Volaille z frytkami i zestawem surówek

II DANIE GORĄCE

1. Barszcz czerwony podawany ze świeżo pieczonym pasztecikiem
2. Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
3. Staropolski ,,Bigos” z wędzonymi śliwami
• Owoce

1. Tradycyjny rosół z makaronem i warzywami
2. Krem z pomidorów z mozzarellą i świeżą bazylią
3. Krem z porów z prażonym bekonem

 DANIE GŁÓWNE

1. Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami
w sosie serowym podawana z ziemniakami opiekanymi i glazurowaną
marchewką
2. Sakiewka ze schabu faszerowana warzywami w ciemnym sosie
tymiankowym podana z pieczonymi ziemniakami w mundurkach
i spaghetti z cukinii
3. Kompozycja z polędwiczki wieprzowej w sosie kurkowym i piersi
  z kurczaka w chrupiącej panierce z zapiekanką ziemniaczaną
i zestawem surówek

 DESER

1. Krem Mascarpone z aromatycznym musem truskawkowym
2. Gruszki marynowane w czerwonym winie z konfiturą porzeczkową
3. Puchar lodowy z owocami i sosem malinowym

 DANIE GORĄCE
I DANIE GORĄCE

1. Pieczone udźce wieprzowe z kaszą lub ziemniakami opiekanymi oraz
kapustą zasmażaną podawane w całości - serwowane przez Szefa
Kuchni
2. Fileciki drobiowe w sosie pomarańczowym z ryżem i kompozycją
zielonych sałat
3. Szpadki wieprzowe z sosem czosnkowym z zapiekanką ziemniaczaną
i buraczkami marynowanymi

II DANIE GORĄCE

1. Ragout z indyka z warzywami
2. Wieprzowina po węgiersku
3. Beef Strogonoff

 ZIMNA PŁYTA

Sałatki /2 do wyboru /

 Sałatka grecka  Polska sałatka jarzynowa  Grubo siekana tatarska
 Sałatka gyros  Sałatka brokułowa

Półmisek wędlin i mięs pieczonych (schab, karczek, galantyna
z kurczaka, wędliny)  Schab nadziewany chrzanem  Domowy pasztet
z żurawiną  Galaretki drobiowe  Sos: chrzanowy, cumberland  Śledzie w dwóch smakach: w oleju i śmietanie  Pomidory z mozzarellą
i aromatycznym sosem bazyliowym  Pikle  Deska serów z orzechami
i miodem  Wybór pieczywa  Masło



III DANIE GORĄCE

1. Barszcz czerwony podawany ze świeżo pieczonym pasztecikiem
2. Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
3. Staropolski ,,Bigos” z wędzonymi śliwami

1. Płatki z piersi kurczaka marynowane w szałwii i occie balsamicznym
na świeżej sałacie
2. Mieszki grzybowe na zielonej sałacie z bazyliowym sosem vinaigrette
3. Krokieciki z ricottą na lustrze sosu pomarańczowego

 ZUPY I KREMY

 DANIE GŁÓWNE

1. Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym na warzywach z pesto
z zapiekanką ziemniaczaną
2. Roladki wołowe w jałowcowym sosie podane z delikatnymi kluseczkami
i buraczkami zasmażanymi
3. Kaczka pieczona z żurawiną i jabłkiem w aromacie majeranku podana
z opiekanymi ziemniakami i modrą kapustą

• kawa, herbata – w formie bufetu • woda mineralna niegazowana
• soki owocowe (dwa rodzaje do wyboru) • napoje gazowane 0,2l
( Pepsi Cola, Mirinda, 7-up, Schweppes )

PONADTO RESTAURACJA ZAPEWNIA:
• 50% rabatu dla dzieci w wieku 2-10 lat

(dzieci do lat 2 bezpłatnie)
• 5% rabatu na usługi hotelowe dla Gości weselnych

1. Gruszka marynowana w rumie podawana na lustrze sosu porzeczkowego
2. Nugat mrożony z sosem malinowym
3. Torcik bezowy z kremem waniliowym i owocami

 DANIE GORĄCE
I DANIE GORĄCE

1. Pieczone udźce wieprzowe z kaszą lub ziemniakami opiekanymi oraz
kapustą zasmażaną podawane w całości - serwowane przez Szefa Kuchni
2. Schab pieczony z morelami w sosie szalotkowo - winogronowym lub
w sosie własnym z delikatnymi kluseczkami i duszonymi warzywami
3. Roladka drobiowa faszerowana serem i suszonymi owocami podana
z risotto z warzywami

OFERTA DODATKOWA:
1. Bufet ryb wędzonych i faszerowanych
2. Stół wiejski – swojskie wyroby naszej kuchni
3. Fontanna czekoladowa
4. Pakiet alkoholi

II DANIE GORĄCE

1. Ragout z indyka z warzywami
2. Wieprzowina po węgiersku
3. Beef Strogonoff

Istnieje możliwość dostosowania menu
do indywidualnych upodobań kulinarnych!!!

III DANIE GORĄCE

 ZIMNA PŁYTA

• Ciasta • Owoce

 Półmisek wędlin i mięs pieczonych ( schab, karczek, galantyna z kurczaka, wędliny)  Domowy pasztet z żurawiną  Galaretki drobiowe  Schab
nadziewany chrzanem  Sos: chrzanowy, cumberland  Śledzie w dwóch
smakach: w oleju i śmietanie  Ryba po grecku  Pomidory z mozzarellą
i aromatycznym sosem bazyliowym  Pikle  Deska serów z orzechami
i miodem  Wybór pieczywa  Masło

DO KAŻDEGO ZESTAWU NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ!

 DESER

• Ciasta • Owoce

 Sałatka grecka  Polska sałatka jarzynowa  Grubo siekana tatarska
 Sałatka gyros  Sałatka brokułowa

• Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem, solą i winem
musującym ,,CAVA”
• Wybrany zestaw menu
• Podstawową dekorację stołów
• Apartament dla Nowożeńców
• Koordynację przyjęcia weselnego
• Zaproszenie na kolację z okazji I Rocznicy Ślubu

1. Tradycyjny rosół z makaronem i warzywami
2. Krem z leśnych grzybów zakrapiany kwaśną śmietaną
3. Krem brokułowy z wędzonym łososiem i prażonymi migdałami

1. Barszcz czerwony podawany ze świeżo pieczonym pasztecikiem
2. Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
3. Staropolski ,,Bigos” z wędzonymi śliwami

Sałatki /2 do wyboru /

CENA OBEJMUJE:

 ZIMNA PŁYTA /bufet/
Sałatki /2 do wyboru /

 Sałatka grecka  Polska sałatka jarzynowa  Grubo siekana tatarska
 Sałatka gyros  Sałatka brokułowa
 Półmisek wędlin i mięs pieczonych ( schab, karczek, galantyna z kurczaka,
wędliny)  Domowy pasztet z żurawiną  Galaretki drobiowe  Schab nadziewany chrzanem  Sos: chrzanowy, cumberland  Śledzie w dwóch smakach:
w oleju i śmietanie  Ryba po grecku  Pomidory z mozzarellą i aromatycznym
sosem bazyliowym  Pikle  Deska serów z orzechami i miodem  Wybór pieczywa  Masło

ŻYCZYMY MIŁEJ I NIEZAPOMNIANEJ ZABAWY!

