Propozycja menu weselnego
ZUPY (obiad i kolacja 2):
Rosół z makaronem
Krem ziemniaczany z wędzonym łososiem
Krem pomidorowy z mozzarella
Zupa grzybowa z zacierkami
Krem z białych warzyw z chipsem warzywnym
Krem / zupa szparagowa z groszkiem ptysiowym
Zupa serowa z grzankami/ pomidorem i szynką
OBIAD 2 danie 3 rodzaje :
Zrazy wieprzowy
Schab tradycyjny panierowany
Schab zapiekany z serem i cebulą
Bitki wieprzowe w sosie pieprzowym
Sakwy wieprzowe z grzybami / warzywa z serem/
Schab w orzechach
Cordonblue
Karkówka pieczona w sosie pieczeniowym
Karkówka grillowana z tzatzyki
Karkówka po cygańsku
Karkówka w majeranku
De volaj z masłem
De volaj z serem
Grillowany filet z kurczaka
Roladka ze szpinakiem i feta
Roladka z warzywami
Roladka z grzybami i serem
Kotlet słoneczny
Udko faszerowane
Udko trybowane po prowansalsku

Potrawka
Skrzydełka pikantne
Skrzydełka na słodko
Pierś z kaczki
Udko z kaczki
Łosoś grillowany
Łosoś w boczku z tymiankiem
Filet z sandacza pieczony
Filet z dorsza smażony
DODATKI 3 rodzaje do wyboru :
Frytki
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki pieczone
Krokiety ziemniaczane
Ćwiartki ziemniaczane
Rosti ziemniaczane trójkąty
Kasza
Ryż
SURÓWKI 3 rodzaje do wyboru:

surówka z marchwi
surówka z białej kapusty
surówka z kiszonej kapusty
surówka z czerwonej kapusty
buraczki tarte
warzywa gotowane
kapusta biała kiszona zasmażana
kapusta czerwona duszona
ZAKĄSKI ZIMNE 4 rodzaje do wyboru :
Rolada szpinakowa z łososiem wędzonym
Śledź w oleju / śmietanie
Tatar wołowy

Tatar z łososia
Tatar ze śledzia
Rolada z kurczaka z serem pleśniowym i żurawiną
Rolada z kurczaka z kurkami i mięsem mielonym
Rolada ze schabu z morelą i miodem
Rolada ze schabu z serem i warzywami
Ślimak z Łososia i soli
Galat drobiowy
Terina rybna(galaretka rybna)
Ryba w zalewie słodko- kwaśnej
Pstrąg w galarecie
Schab w galarecie
Karkówka ze śliwką
Pasztet z żurawiną
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Sałatka gyros
Sałatka wiejska (kabanos, boczek wędzony)
Sałatka z selerem konserwowym i czerwoną fasolą

DESER 3 rodzaje:
Sernik z lukrem / czekoladą
Jabłecznik
Palce lizać
Sernik na zimno
Wuzetka
Kinder country
Mini babeczki

Kolacja ciepła 2 rodzaje , 2 wyjścia :
Bigos
Szaszłyki
Filet grillowany
Strogonow czysty lub z kluskami
Zupa Gulaszowa
Flaki
Barszcz z pasztecikiem
Żebra pieczone
Schab duszony
Golonki peklowane na kapuście
Trybowane udko pieczone
Sztuka mięsa w sosie chrzanowym
Dorsz smażony z sosie kaparowym / tatarskim
ATRAKCJE dodatkowe :
Szynka pieczona
Indyk faszerowany
Stół wiejski
Deski Serów
Różne ryby wędzone
Pieczony Prosiak
Dodatkowe opcje do wyboru
Deser lodowy od 10 zł osoba.
Owoce od 300 zł w zależności od liczby osób
Stół wielski od 800 zł w zależności od liczny osób
Napoje gazowane nie limitowane 10 zł od osoby
Drink bar od 35 zł od osoby
Alkohol biały w cenie od 45 zł os.
Foto budka od 900 zł

Przedłużenie poprawin 200 zł/h
Poprawiny 6 godzin od 70 zł os.
Opłata za schłodzenie i podanie własnego alkoholu od 300 zł

* ceny dodatkowych opcji mogą ulec zmianie wynikającej z liczby osób oraz sezonowości

