OBIAD WESELNY
Zupa do wyboru:





rosół z makaronem
bulion z kołdunami
krem z białych warzyw z grzankami
krem z borowików z groszkiem ptysiowym

3 sztuki mięsa na 1 osobę w rodzajach:



















rolada wieprzowa
rolada wołowa
faszerowane udka z kurczaka
udko z kaczki w pomarańczach
cordon blue
polędwiczki wieprzowe al’a welington
de volay
eskalopki drobiowe
pieczeń z karczku szpikowana boczkiem i czosnkiem
kieszonki z indyka (suszone pomidory, feta, por)
kluski śląskie jasne i ciemne
ziemniaki gotowane
ziemniaki pieczone
kapusta czerwona
buraczki
surówka z białej kapusty
surówka z selera

dodatki:

DESER
Słodki bufet:
Musy owocowe, kremy czekoladowy, kremy cytrynowe, kremy bakaliowe,
fontanna czekoladowa ( owoce sezonowe, pianki, dodatki )
kruche ciasteczka, owoce sezonowe, ciasto 2 kawałki/os
bufet kawowy
tort weselny - GRATIS
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ZIMNA PŁYTA :
















półmisek : wędliny i mięs własnego wyrobu
deska serów
ozorki w galarecie
tymbaliki drobiowe
rolada szinakowa z łososiem
tatar z wędzonego pstrąga
tatar wołowy
roladki z cukini z serem feta
sałatka z kaszą bulgur i tuńczykiem
sałatka „Cezar”
melon w szynce parmeńskiej
faszerowane babeczki owocami morza
marynaty
warzywa świeże
pieczywo, masło

DODATKI GORĄCE do zimnej płyty:
 nuggets z kurczaka z dipem czosnkowym
 cammember panierowane z żurawiną

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 - grillowa
1 sztuki na 1 osobę








szaszłyk drobiowe
karczek marynowany w musztardzie
pierś drobiowa w pesto
skrzydełka w sosie barbeque
cavapcici
kaszanka w kapuście
kiełbasa biała grillowa
dodatki:







sałatka „Grecka”
ziemniaki faszerowane
warzywa z grilla
kukurydza gotowana
sosy: czosnkowy, barbeque, tzatziki, musztarda

KOLACJA III
 Pieczony udziec wieprzowy, podawany na środku sali, z kapustą zasmażaną i
ziemniakami opiekanymi

KOLACJA IV

2 pozycje do wyboru - ciepły bufet







barszcz z krokietem
bogracz z kluskami lanymi
żurek śląski z jajkiem i kiełbaską
flaczki wołowe
paprykarz drobiowy
beef strogonof
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NO LIMIT






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

ATRAKCJE DODATKOWE
 Wiejski stół 20zł/os
 Wino 35zł/but
 Piwo 7zł/ 500ml

PREZENT DLA MŁODEJ PARY






nocleg w apartamencie
nocleg dla rodziców pary młodej
podstawowe dekoracje stołów żywymi kwiatami w odcieniach bieli
przywitanie chlebem i solą
przywitanie szampanem
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