
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MENU WESELNE 
Cena 210 zł od OSOBY (WYJĄTKOWY PREZENT: II KOLACJA 

W FORMIE  BUFETU GÓRALSKIEGO Z ARANŻACJĄ 
KAPELI) 

 Menu zawiera 

POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ 
TOAST WINEM MUSUJĄCYM 

OBIAD DWUYDANIOWY (WIELOPORCJOWO) 
ZIMNE PRZYSTAWKI 

PIĘĆ RODZAJÓW CIAST 
CIASTECZKA DESEROWE 

EFEKTOWNIE PODANY TORT WESELN 
ŚWIEŻE OWOCE 

III CIEPŁE KOLACJE (WTYM BUFET GÓRALSKI) 
KAWA, HERBATA, SOKI, WODA, NAPOJE GAZOWANE - BEZ 

OGRANICZEŃ 
DEKORACJA STOŁU 

WYSTĘP KAPELI GÓRLASKIEJ 
 

KAŻDY ZESTAW OBEJMUJE 

ŚWIEŻE KWIATY, INDYWIDUALNĄ KOLORYSTYKĘ, POKROWCE NA 
KRZESŁA, KLIMATYZOWANĄ SALĘ, PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ 

 GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ CENY  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiad 

Zupa do wyboru 

Rosół domowy z makaronem i kluseczkami z wątróbki,  

Zabielany krem z brokuł z dodatkiem blanszowanych migdałów  

Dania główne podane na półmiskach 

Rolada wieprzowa 

Filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą i pomidorem 

Udko z kurczaka faszerowane z grzybami lub mięsem 

Tradycyjny kotlet schabowy 

Szaszłyk szefa 

Filet z kurczaka panierowany w pianie  

Zraz nadziewany grzybami  

Dodatki do dania głównego 

Sos pieczeniowy ,kluski śląskie  

Ziemniak  polany masłem, oprószony koperkiem 

Młoda kapusta zasmażana z boczkiem  

Surówka z czerwonej kapusty 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deser do wyboru 

Pianka owocowa z kremem angielskim, 
Lody waniliowe polane musem z gorących malin i bitą śmietaną 

Rolada lodowa podana z sosem wiśniowym  
Panna cotta waniliowa z sosem wiśniowym i gałką lodów czekoladowych 

Krem brulee z sosem waniliowym  

  

Przystawki zimne 

Różnogatunkowe mięsa pieczone  

Ryba w zalewie 

Jaja w sosie tatarskim 

Tymbaliki drobiowe 

Galaretki wieprzowe 

Sałatka  gyros 

Pstrąg faszerowany 

Różnogatunkowe sery 

Mozzarella z pomidorem i bazylią 

Sałatka grecka  

Roladki szynkowe z musem chrzanowym i koperkowym  

 Pieczywo 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kolacja I- do wyboru  

Wieprzowina z szynką szwarcwaldzką i salsa jabłkową podana z ziemniakiem 
pieczonym i miksm sałat   

 
Warkocz szefa, sos serowy placki makaronowe, surówka z marchwi z ananasem  

 
 

Ślimaczki wieprzowe z suszonym pomidorem, śliwką w sosie śmietankowym podane z 
ziemniakiem pieczonym i bukietem warzyw 

Kolacja II 

Staropolska płonąca kita podana z kaszanką, golonką, żeberkiem, gołąbkami, 
duszonkami i sosem tzatziki 

Kolacja III 

Barszcz z krokietem mięsnym  

Kolacja IV 

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

 
Słodkości 

(sernik wiedeński, raffaello, szarlotka, mus cytrynowy, orzechowiec,  drobne ciasteczka)   

świeże  filetowane owoce 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
Tort Weselny 
Dostępne smaki: 

 
 

"Trój smak" : czekoladowo - śmietankowy z dodatkiem ananasa 
"Węgierski" :-czekoladowy - śmietankowy z dodatkiem ananasa 

Tort z bitą śmietaną z dowolnymi owocami 
Orzech - cappuccino 

Adwokatowo - porzeczkowy 

 
 

Dekoracja tortu: 
Tort oprószony wiórkami kokosa i białej czekolady z dodatkiem płatków migdałowych i 

orzechów 
Ozdobienie orzechami 

Dekoracja w dowolnej kolorystyce  
Możliwość ubioru w żywe kwiaty 

Figurki humorystyczne, klasyczna figurka młodej pary  

 

Napoje gorące bez ograniczeń 

Kawa, herbata 

Napoje zimne bez ograniczeń 

Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

 

Deser do wyboru 
Pianka owocowa z kremem angielskim, 

  

 


