Menu weselne obejmuje lampkę wina musującego na powitanie , obiad, deser ,cztery gorące kolacje
do wyboru ,napoje zimne i gorące oraz zimną płytę .Poniżej podajemy najbardziej popularne dania
podawane podczas weselnej uczty .W każdym wypadku menu komponujemy indywidualnie dla
Państwa ,uwzględniając wszelkie sugestie i życzenia.

Menu weselne 180 zł./osoby
POWITANIE MŁODEJ PARY CHLEBEM I SOLĄ.
POWITANIE GOŚCI WESELNYCH LAMPKĄ WINA MUSUJĄCEGO.
OBIAD
Zupy (do wyboru jedna zupa)
Wykwintny rosół z domowym makaronem
Zupa borowikowa z domowym makaronem
Krem pieczarkowy z grzankami i prażonym słonecznikiem
Danie główne (do wyboru jedno danie)
Karkówka w sosie śliwkowym
Kotlet pożarski
Rumsztyk z cebulką lub pieczarkami
Kotlet de volaille
Dodatki:
Ziemniaki z wody z masłem i koperkiem
Kopytka
Bukiet surówek
3surówki do wyboru:
-surówka z białej kapusty
-surówka z pekińskiej kapusty
-modra kapusta
-surówka z marchewki z pomarańczą ,jabłkiem i rodzynkami
-buraczki zasmażane na ciepło
-mizeria z ogórka
-surówka dworska (kapusta ,marchewka ,cebula ,papryka ,
natka pietruszki, ogórek konserwowy)
-surówka z selera z siekanymi orzechami
DESER (do wyboru)
Lody z owocami i bitą śmietaną
Gruszka w sosie waniliowym z frużeliną wiśniową
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych, z bitą śmietaną i czekoladą.
Malinowa słodkość
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ZIMNA PŁYTA
Dwa rodzaje mięs pieczonych (do wyboru):
rolada z boczku
schab po myśliwsku nadziewany śliwką kalifornijską
pasztet podkomorzego z borowikami
Półmiski wiejskich wędlin(szynka, wędzonka ,kaszanka, pasztetowa, salceson ,kiełbasa)
Śledzie na dwa smaki (do wyboru):
po staropolsku
po węgiersku
z ananasem i jabłkami
w zalewie korzennej
w śmietanie
w zalewie koperkowej
na słodko z bakaliami
Caprese ( mozzarella z pomidorami, bazylią i sosem balsamicznym)
Kruche babeczki nadziewane serkiem ,łososiem i koperkiem
Półmiski rozmaitości:
jajka faszerowane
pieczarka w cieście piwnym

roladki z szynki faszerowane szparagami i pomidorami suszonymi
pomidory faszerowane sałatką jarzynową
boczek ze śliwką kalifornijską
dufinki mięsne z żurawiną i żółtym serem
Trzy rodzaje sałatek (do wyboru):
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka gyros
sałatka grecka
sałatka coctailowa (szynka, ser żółty ,ananas, seler konserwowy, kukurydza ,papryka)
sałatka tzatziki
sałatka na bazie makaronu ryżowego
sałatka z pierożkami tortellini
mix sałatowy z kawałkami kurczaka , prażonym słonecznikiem
pomidorami suszonymi, na bazie sosu winegret
Befsztyk tatarski z dodatkami
Deska serów pleśniowych i twardych, orzechy, winogrona

Tymbaliki (galaretki) drobiowe
3 rodzaje pieczywa:
pszenne
żytnie
bagietki
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KOLACJA I
(do wyboru, podawana w babie chlebowej)
-Bogracz (zupa gulaszowa) z kluseczkami lub ziemniakami
- Flaki
-Zupa-krem ( brokułowa lub pieczarkowa) z groszkiem ptysiowym
-Krem cebulowy z grzanką
-Gulasz z indyka a’la Beef strogonoff z marynowaną papryką

KOLACJAII
(do wyboru)
-Filet z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym , ryż curry ,bukiet warzyw
-Udko pieczone ,ryż ,surówka
Szynka glazurowana ,ziemniaki pieczone ,kapusta zasmażana
-Kluski śląskie ,roladka wołowa, modra kapusta
-Placki po węgiersku
- Potrawka z kurczaka z warzywami ,ryż, sałatka

KOLACJA III
(do wyboru)
-Gołąbki w sosie pomidorowym
-Bigos po staropolsku
-Półmiski domowych pierogów

KOLACJAIV
(do wyboru)
-Barszcz czerwony z babeczką ptysiową
-Barszcz czerwony z pasztecikiem
-Barszcz czerwony z krokietem
-Żur po staropolsku(boczek, grzyby ,kiełbasa, jajko) ,

Napoje zimne (sok ,woda mineralna z miętą i cytryną) bez ograniczeń
Napoje gazowane (coca-cola, fanta, sprite ) bez ograniczeń
Napoje gorące(kawa, herbata, gorąca czekolada) bez ograniczeń
Patery z ciastem (12 rodzajów ciast)
Patery z owocami

Cena nie obejmuje alkoholu i tortu .
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