MENU WESELNE I
CENA:
OBOWIĄZUJE:

209 zł/osoba*
poniedziałek - piątek

PROPOZYCJA NA PROSTOKĄTNE STOŁY
Przedstawiamy propozycję menu weselnego z szerokim asortymentem różnorodnych
potraw. Aby sprostać Państwa gustom i wymaganiom menu weselne może być
dobierane zgodnie z Państwa życzeniem.
STAROPOLSKIE PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
ZUPA (1 do wyboru - podana w wazach)
- zupa rosół z ciastem naleśnikowym
- zupa krem
DANIA GŁÓWNE (2 szt. na osobę - 2 rodzaje do wyboru)
- zraz po staropolsku z wieprzowiny z sosem pieczeniowym
- schab pieczony w ziołach z sosem marynowanym pieprzem
- schab nadziewany kapustą i grzybami
- kotlet devolaille
- ﬁlet z kurczaka opleciony wędzonym boczkiem
- pieczona pierś z indyka nadziewana morelami z sosem owocowym i ryżem
DODATKI (wszystkie)
- ziemniaki z wody
- ziemniaki opiekane
- surówka z marchwi i brzoskwini
- surówka z selera i ananasa, sezonowo młoda kapusta
- warzywa gotowane na parze: marchewka, kalaﬁor
SOS
DESER (1 do wyboru) - serwowany do stołu
- sorbet truskawkowy z gałką lodów waniliowych i nutą mięty
- panna cotta z musem owocowym
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KOLACJA NA ZIMNO (podana na lustrach)
Na każdym lustrze znajdziecie Państwo smakowitości takie jak:
- ﬁlet z pstrąga w galarecie
- roladka rybna nadziewana szpinakiem, spaghetti warzywnym oraz paluszkiem
krabowym
- roladki z drobiu i polędwiczki wieprzowej nadziewane:
bakaliami
wędzonym bekonem
serem i warzywami
CAŁOŚĆ DEKOROWANA MARYNATAMI I OWOCAMI
KOLACJA NA ZIMNO (podana na półmiskach)
- śledź zapiekany podany w kwaśnej zalewie
- sałatka z serem feta
- sałatka z grillowanym kurczakiem, fasolą i ananasem
DODATKI
- pieczywo jasne, ciemne, bułeczki, masło
- sos zimny
KOLACJA NA GORĄCO (3 dania na osobę)
- szynka pieczona w ziołach podana w płomieniach, serwowana przez kucharza
z dodatkami: sos żurawinowo - chrzanowy, kwaśna kapusta zasmażana, grzanka
ziołowo - czosnkowa
- żurek z jajkiem i białą kiełbasą
- barszcz czerwony z krokietem z mięsem lub kapustą
NAPOJE GORĄCE (bez ograniczeń)
- kawa
- herbata
POZOSTAŁE WLICZONE W CENĘ
- pokój oraz śniadanie dla Młodej Pary
- owoce podane w bufecie
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DZIECI DO LAT 3 - bezpłatnie
DZIECI DO LAT 7 - 50% ceny
W OFERTĘ NIE SĄ WLICZONE:
- ciasta, tort, alkohol, soki, napoje, dekoracje kwiatowe,
- konsumpcja dla zespołu, kamerzysty, fotografa - 50% ceny menu
PAKIET NAPOI:
Napoje niegazowane: sok pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna niegazowana
Napoje gazowane: Pepsi, 7UP, woda gazowana, lód w kostkach
Cena: 22 zł osoba*/wesele, 12 zł/osoba*/ poprawiny
Przy zakupie pakietu napoje są podawane podczas wesela bez ograniczeń.
STÓŁ WIEJSKI
Szynka, kiełbasy wiejskie, pasztety, boczek, salceson, smalec, ogórki kiszone /
małosolne, chleb wiejski
Cena: 22 zł/osoba* (minimum 75% gości)
STÓŁ RYBNY
Łosoś, szczupak, pstrąg, raki, owoce morza takie jak: krewetki, małże, całość
dekorowana w tonacji morskiej.
Cena: 25 zł/osoba* (minimum 75% gości)
POPRAWINY
Obiad dwudaniowy
Zupa i drugie danie do wyboru
Cena: 60 zł/osoba*
DODATKOWE ATRAKCJE I DEKORACJE
- wytwornica dymu ciężkiego na pierwszy taniec - 500 zł*
- doświetlenie sali światłami LED w kolorystyce RGBW - 600 zł*
- białe pokrowce na krzesła - 8 zł/sztuka*
- profesjonalny pokaz fajerwerków
- podświetlany napis LOVE wysokość 90 cm - 400 zł*
- litery, ścianki, ramki do zdjęć z kwiatów (katalog ze zdjęciami dostępny w obiekcie)
- słodki stół
- piwo Carlsberg keg 20 l
Rezerwacja terminu: 3000 zł (koszt rezerwacji wliczany do końcowego rozliczenia)

* zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.
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