MENU WESELNE
 CENA 230ZŁ OD OSOBY
(WYJĄTKOWY PREZENT DLA PAŃSTWA
MŁODYCH: STÓŁ REGIONALNY) ***
 Promocja weselna: dopłać 30zł od osoby dorosłej za alkohol bez
limitu przez cały czas trwania wesela!

Menu zawiera
 POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
 TOAST WINEM MUSUJĄCYM
 OBIAD DWUDANIOWY (WIELOPORCJOWY)
 ZIMNE PRZYSTAWKI
 WYSELEKCJONOWANE CIASTA
 CIASTECZKA DESEROWE
 EFEKTOWNIE PODANY TORT WESELNY
 DESER
 STÓŁ REGIONALNY

 ŚWIEŻE OWOCE
 IV CIEPŁE KOLACJE (WTYM BUFET GÓRALSKI)
 KAWĘ, HERBATĘ, SOKI, WODĘ, 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
*** Prezent dotyczy 80 pełnopłatnych osób dorosłych

Przystawka
 Grillowany ser góralski zawinięty w boczek serwowany z
konfiturą żurawinową
 Mini sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem i
chrupiącymi grzankami
 Śledź w puchu śmietanowym z chrupiącą bagietką

Obiad
Zupa do wyboru
 Tradycyjny rosół domowy z makaronem i kluseczkami
drobiowymi
 Krem brokułów z gorgonzolą i płatkami migdałowymi
 Złocista zupa cebulowa z kołdunami i szczyptą
szczypiorku
 Krem z białych warzyw z chrupiącym chipsem
z boczku i natką pietruszki
 Aksamitny krem z zielonego groszku z kleksem śmietany i
listkiem mięty

Dania główne podane na półmiskach


Soczyste udko z kaczki duszone w aromacie
pomarańczy
 Zrazy wołowe
 Soczysta grillowana polędwiczka wieprzowa
 Filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą, pomidorem i
dodatkiem bazylii
 Łosoś w cieście francuskim



Kieszonka z kurczaka nadziewana szparagami,
owinięta szynką parmeńską

Dodatki do dania głównego
 Sos myśliwski
 Kopytka z wody
 Ziemniaczki piure z masłem, oprószone koperkiem
 Ćwiartki pieczonych ziemniaków w mundurkach z ziołami
 Tradycyjna surówka z czerwonej kapusty
 Bukiet warzyw z dodatkiem prażonych pestek dyni
 Wiosenna surówka z kapusty pekińskiej

Deser do wyboru
 Sorbet owocowy w pucharku z bitą śmietaną i listkiem
mięty
 Krem brulee z sosem wiśniowym
 Lody waniliowe polane musem z gorących malin i bitą
śmietaną
 Rolada lodowa podana z sosem wiśniowym lub adwokatem
 Panna cotta waniliowa z musem owocowym i gałką lodów
czekoladowych

Przystawki zimne


Polędwiczka wieprzowa ze szpinakiem
 Patera wędlin udekorowana serami
 Łosoś w śmietanie
 Śledź w trzech smakach
 Indyk nadziewany warzywami
 Sałatka z cebulek marynowanych
 Sałatka z pieczonym camembertem
 Melon owinięty w szynkę parmeńską
 Tymbaliki drobiowe
 Galaretka wieprzowa
 Salami różnogatunkowe
 Pieczona necówka
 Caprese z oliwą z oliwek
 Pieczywo

Kolacja I do wyboru

 Sandacz saute w sosie z grzybów leśnych, serwowany z
ziemniakami z wody, oprószonymi koperkiem i surówka z
tartego kalafiora
 Soczysta pieczona karkówka serwowana z szyszkami
ziemniaczanymi, ciemnym sosem myśliwskim i surówką z
drobno tartej marchewki z dodatkami
 Duszone polędwiczki w aromatycznym sosie grzybowym
podane z kopytkami leniwymi i mieszanką sałat z
dressingiem czosnkowym
 Ślimaczki wieprzowe nadziewane suszonym pomidorem i
śliwką w sosie własnym, z ćwiartkami pieczonych
ziemniaków w mundurkach z ziołami i wiosenną surówką

Kolacja II
 Staropolska płonąca kita wieprzowa, uroczyście podana z
kaszanką, golonką, żeberkiem, gołąbkami, duszonką po
góralsku i sosem tzatziki

Kolacja III i IV do wyboru
 Aromatyczna zupa serowa z grzankami czosnkowymi i
posiekaną natką pietruszki i szczypiorkiem
 Chrupiące placki ziemniaczane z gulaszem po węgiersku
 Pszenna tortilla z kurczakiem podana z salsą domowej
roboty, świeżymi warzywami i kwaśną śmietaną
 Domowy barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta
 francuskiego lub krokietem mięsnym bądź jarskim
 Węgierska zupa gulaszowa z kluseczkami

Słodkości
 Wyselekcjonowane ciasta i ciasteczka
 Świeże filetowane owoce

Tort Weselny
Tort śmietankowo – owocowy

Napoje gorące bez ograniczeń
Kawa, herbata

Napoje zimne bez ograniczeń
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane

