Menu weselne
Cena za osobę: 190 zł
Obiad
Zupa do wyboru :
Rosół z makaronem
Krem szparagowy
Krem z zielonego groszku
Dania mięsne i ryby (5 porcje na osobę wybieramy 6 rodzai):
Tradycyjny kotlet schabowy z peczarkami
Bitki wieprzowe w sosie koperkowym
Zrazy wołowe
Filet z kurczaka pod pierzynką
Filet z kurczaka w sosie kurkowym
Roladki z kurczaka owinięte boczkiem w sosie serowym
Roladki z indyka z nadzieniem porowym
Zawijaniec z indyka w sosie brandy
Indyk z żurawiną i brzoskiwnią
Pieczeń z karkówki w sosie
Zrazy z karkówki w sosie
Pstrąg z jarzynami
Łosoś w sosie cytrynowym
Cząstki kaczki pieczone z jabłkami
Dodatki (wybieramy 3 szt.):
Ziemniaki z koperkiem, frytki, kasza gryczana, kluski śląskie, ryż kolorowy
Zestaw surówek
Zakąski (wybieramy 10 rodzai):
Rolada serowa z kurczakiem
Roladki naleśnikowe
Klopsiki w occie
Śledź w trzech smakach
Ryba po grecku
Ryba po japońsku

Tatar łososia
Różyczki z łososia
Pstrąg w galarecie
Schab w galarecie
Szynka w galarecie z pastą chrzanową lub jajeczną
Jajko faszerowane pastą szczypiorkową
Mix galaretek drobiowo-wieprzowych
Półmisek mięs pieczonych
Deska wiejska (kiełbasy, szynki, smalec, ogórek kiszony)
Jajko z kawiorem
Melon owinięty szynką parmeńską
Terrina z łososia
Kruche babeczki z sałatką owocową
Sałatki (2 rodzaje):
Grecka, gyros , cezar, makaronowa, ryżowa, z pieczonymi burakami i fetą, jarzynowa, pieczarkowa,
Dania gorące:
Barszczyk z pasztecikiem lub żurek
Golonka na kapuście lub szaszłyki z indyka
Zupa gulaszowa lub flaki
Kotlet de volaille z talarkami ziemniaczanymi
Inne:
Kawa, herbata, woda mineralna, owoce
Nie pobieramy opłat za wniesienie alkoholu
Cena zawiera dekoracje materiałowe w wybranym kolorze oraz pokrowce na krzesła.
Powitanie pary młodej chlebem i solą
Pokój małżeński ze śniadaniem
Możliwość dokupienia ciast (4 porcje na osobę) - 25 zł / osoba
Napoje bez ograniczeń - 35 zł / osoba (soki owocowe i napoje gazowane)
Poprawiny: 40 zł / osoba
Noclegi dla gości: 60 zł / osoba
Dni świąteczne cenę podnosimy o 10 %

