OBIAD WESELNY
Zupa do wyboru:
 rosół z makaronem
 krem z pieczonych pomidorów na hiszpańską nutę

3 sztuki mięsa na 1 osobę w rodzajach:











rolada wieprzowa
rolada wołowa
pieczeń z karczku
udko z kaczki
cordon blue
zawijaniec z pieczarkami
tradycyjny kotlet schabowy
de volay
eskalopki drobiowe
rolada z indyka z suszonymi pomidorami i orzechami







kluski śląskie jasne i ciemne
ziemniaki gotowane
kapusta czerwona
buraczki
surówka z białej kapusty

dodatki:

DESER
jeden rodzaj do wyboru





mus owocowy podany z gałką lodów i bita śmietaną
lody z gorącymi malinami
tradycyjna śląska kopa
bufet słodki ( krem czekoladowy z wiśniami, krem cytrynowy, mus truskawkowy,
krem cytrynowy, panna cotta z sosem malinowym)







kruche ciasteczka
owoce sezonowe
ciasto 2 kawałki/os
kawa z ekspresu ciśnieniowego, herbata
TORT WESELNY w stylu angielskim
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ZIMNA PŁYTA :













półmisek : wędliny, galantyny, mięsa pieczone, pasztety, kruche kiełbasy
deska serów
ozorki w galarecie
tymbaliki drobiowe
jajka na sosie tatarskim
tatar
sałatka brokułowa
melon w szynce parmeńskiej
faszerowane babeczki wytrawne
marynaty
warzywa świeże
pieczywo, masło

DODATKI GORĄCE do zimnej płyty:
 nuggets z kurczaka z dipem czosnkowym

KOLACJA I
półmisek mięs 1,5 sztuki na 1osobę
 szaszłyk drobiowo-wieprzowy
 filet sułtański
 dramstik z kurczaka w sezamie
Półmisek rybny
 łosoś pieczony na maśle
 filet z pstrąga w migdałach/ filet z dorsza
dodatki:
 sałatka z kapusty pekińskiej
 surówka
 frytki
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KOLACJA II
 Pieczony udziec wieprzowy, podawany na środku sali, z kapustą zasmażaną i
ziemniakami opiekanymi

KOLACJA III
1 do wyboru






barszcz z krokietem
bogracz z kluskami lanymi
żurek śląski z jajkiem i kiełbaską
Flaczki wołowe

NO LIMIT






pepsi/mirinda/7up
Sok pomarańczowy, jabłkowy
Woda mineralna
kawa z ekspresu
herbata

ATRAKCJE DODATKOWE





Wiejski stół 20zł/os
Wino 35zł/but
Fontanna czekoladowa 15zł/os
Piwo 7zł/ 500ml

PREZENT DLA MŁODEJ PARY





nocleg w apartamencie
podstawowe dekoracje stołów żywymi kwiatami w odcieniach bieli
przywitanie chlebem i solą
przywitanie szampanem
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