MENU WESELNE

CENA 259ZŁ OD OSOBY (PREZENT- OBSŁUGA
BARMAŃŚKA WRAZ Z ALKOHOLEM)
Menu zawiera
POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
TOAST WINEM MUSUJĄCYM
OBIAD TZRYDANIOWY (WIELOPORCJOWO)
ZIMNE PRZYSTAWKI
PIĘĆ RODZAJÓW CIAST
CIASTECZKA DESEROWE
EFEKTOWNIE PODANY TORT WESELNY
DESEROBSŁUGA BARMAŃŚKA WRAZ Z ALKOHOLEM)
ŚWIEŻE OWOCE
IV CIEPŁYCH KOLACJI (WTYM BUFET GÓRALSKI)
KAWA, HERBATA, SOKI, WODA,
NAPOJE GAZOWANE BEZ OGRANICZEŃ
ALKOHOL (WÓDKA, WINO, BEZ
OGRANICZEŃ
WYSTEP KAPELI GORALSKIEJ
DEKORACJA STOŁU
KAŻDY ZESTAW OBEJMUJE
ŚWIEŻE KWIATY, INDYWIDUALNĄ KOLORYSTYKĘ, POKROWCE NA
KRZESŁA, KLIMATYZOWANĄ SALĘ, PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ
 GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ CENY

Przystawka
Pasztet z dzika z dodatkiem żurawiny
Oscypek zawijany w boczek podany z żurawiną
Sałatka caprese z pieczonym filetem z kurczaka

Obiad
Zupa do wyboru:
Rosół domowy z makaronem i kluseczkami z wątróbki
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z kołdunami
Zabielany krem z brokuł z dodatkiem blanszowanych migdałów
Krem z pomidorów

Dania główne podane na półmiskach
Rolada Śląska
Schab faszerowany grzybami
Udziec faszerowany borowikami
Filet z kurczaka z pomidorem zapiekany oscypkiem
Dramstiki faszerowane mięsem
Polędwiczki faszerowane serem pleśniowym
Kieszonka drobiowa faszerowana papryką serem
Tradycyjny schabowy
Udko z kaczki
Pieczona karkówka

Dodatki do dania głównego do wyboru:
Sos pieczeniowy
Kluski śląskie,
Kopytka
Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Frytki
Modra kapusta na ciepło
Surówka z marchewki
Mizeria
Surówka z białej kapusty
Surówka wiosenna
Mix sałat z sosem vinaigrette
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
Wędliny różnogatunkowe
Schab faszerowany morelą lub oscypkiem
Melon zawinięty w szynkę parmeńską
Rolada z indyka nadziewana fetą i brokułami
Sery różnogatunkowe, sery pleśniowe
Sałatka gyros warstwowa
Rożki szynkowe z musem chrzanowym, koperkowym
Pasztet domowy z nutą żurawiny
Tartiny mięsne i jarskie
Śledź w oleju i śmietanie
Tymbaliki drobiowe
Sałatka grecka
Jaja w sosie tatarskim
Sałatka z tuńczyka
Pomidory z mozzarella
Pikle, marynaty
Pieczywo masło

x

Kolacja I do wyboru:
Eskalopki drobiowe w sosie winnym, podane z szyszkami ziemniaczanymi i
sałatką wiosenną
Polędwiczki w sosie pieprznym podane z kopytkami i miksem sałat z oliwą
czosnkową
Łosoś podany z talarkom ziemniaczaną i surówką z sałaty lodowej z sosem
śmietanowym
Pierś z kaczki podana z kluskami śląskimi i buraczkami z chrzanem
Kolacja II
Staropolska płonąca kita podana z kaszanką, golonką, żeberkiem, gołąbkami,
duszonkami i sosem tzatziki
Kolacja III
Tortilla z kurczakiem szpinakiem, serem pleśniowym z sosem pomidorowym z
odrobiną bazylii
lub
Placek po węgiersku z zestawem surówek
Kolacja IV
Barszcz z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego bądź kajzerką
nadziewaną leczem,
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
Alkohol bez limitu
Wódka do wyboru ( Bols, Wyborowa, Stock, Sobieska)
Wino do wyboru ( białe, czerwone, wytrawne, półwytrawne, słodkie
półsłodkie)
Napoje gorące bez ograniczeń
Kawa, herbata,
Napoje zimne bez ograniczeń
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane

