ROK 2022
280 zł/os dla przyjęć od 100 do 150 osób pełnopłatnych
320 zł/os dla przyjęć od 50 do 100 osób pełnopłatnych

Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą.
Powitanie Gości Weselnych lampką wina musującego.

Uroczysty obiad
Zupy: (do wyboru 1 pozycja)
Rosół z makaronem
Żurek staropolski
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
Krem kalafiorowy z groszkiem ptysiowym
Krem marchewkowy z grzankami

Danie główne (do wyboru 1 pozycja)
Roladki drobiowe faszerowane szynką, serem, świeżą papryką otulone sezamem w sosie
koperkowo-bazyliowym, ziemniaki i zestawem surówek.
Roladki drobiowe faszerowane suszonymi pomidorami podane w sosie serowym w
towarzystwie rozetek ziemniaczanych i garniturem warzyw
Szynka w sosie porowym z ziemniakami i zestawem surówek
Schab faszerowany pieczarkami, cebulą, serem z ziemniakami i zestawem surówek
Roladka wp. z boczkiem, pieczarkami, serem podana w sosie pieprzowym z ziemniakami i
zestawem surówek

Deser (do wyboru 1 pozycja)
Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną
Niespodzianka wiśniowa
Tartufflo kokosowe podane z sosem malinowym, bitą śmietaną i owocami
Waniliowa panna cotta z sosem malinowym

I i II danie gorące (do wyboru 2 pozycje)
Pieczeń wieprzowa w sosie myśliwskim z kluskami śląskimi i surówką z czerwonej
kapusty
Filet drobiowy z grilla z wedgesami i surówką z kapusty pekińskiej
Schab ze śliwką w sosie własnym z wedgesami i surówką
Schab po cygańsku podany z kopytkami i surówką z ogórka kiszonego
Pieczeń z karczku podany z sosem własnym z kluski śląskimi i surówką z czerwonej
kapusty
Grillowana pierś z kurczaka z pomidorami i mozarellą z vedgesami i surówką z kapusty
pekińskiej
Makaron tagiatelle z kurczakiem i sosem śmietanowym
Udko z kurczaka podane z gratinem ziemniaczanym i marynowaną cukinią
Schab peklowany podany z ziemniakami i paloną pietruszką
Grillowana pierś z kurczaka ze szpinakiem na makaronie tagiatelle

III danie gorące (do wyboru 1 pozycja)
Żurek z białą kiełbasą
Barszcz czerwony z krokietem
Kwaśnica z wieprzowiną

Zimny bufet
Półmiski pieczonych mięs
Półmiski tradycyjnych wędlin
Dechy serów
Tortilla
Dwa rodzaje śledzi
Tymbaliki drobiowe
Tymbaliki wieprzowe
Sałatki (dwa rodzaje)
Sosy: tatarski, cumberland, chrzan zaprawiany
Jajka faszerowane
Owoce

Napoje
Woda mineralna gazowana i niegazowana – bez ograniczeń
Soki (dwa rodzaje) – bez ograniczeń
Kawa, herbata – bez ograniczeń
Coca - cola, Fanta, Sprite- bez ograniczeń

Oferujemy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fachową i miła obsługę, która zadba o satysfakcję wszystkich gości
Wykwintne dania kuchni polskiej
Bezpłatne miejsca parkingowe dla gości weselnych
Pokrowce na krzesła - 5 zł
Kokardy na krzesła (złote w stylu glamour) -5 zł/szt
Dekoracja rustyklana (jutowe kokardy na krzesła, jutowe bieżniki na stół Państwa
Młodych, szwedzki i kawowy, drabina na rozpiske gości) 10 zł/os
Opieke kierwonika sali poczas przyjecia
Fingerfood (dodatkowo płatny)
Przygotowanie dekoracji do ślubu cuwilnego w ogrodzie 2000 zł
Ekspres do kawy dostepny dla gości podczas przyjecia 15 zł/os
Lód dostepny podczas przyjecia (dodatkowo płatny)

