MENU CLASSIC ALL INCLUSIVE
PRZYWITANIE MŁODEJ PARY:
Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody
Powitalna lampka wina musującego.
OBIAD: ZUPA ( jedna do wyboru)
*rosół domowy z makaronem, krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
*krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
DRUGIE DANIE( należy wybrać jedno z poniższych)
*Kieszonka z kurczaka faszerowana serem i pieczarkami
*Grillowana pierś z kurczaka w otoczce migdałowej podana na sosie serowym
*Kotlet schabowy panierowany z pieczarkami
*Schab pieczony podany na sosie myśliwskim
*Schab faszerowany szynką i żółtym serem na sosie pieczeniowym
DODATKI DO WYBORU
*Ziemniaki z koperkiem
*Cząstki ziemniaka (skiny)
*Ryż
SURÓWKI DO WYBORU
*Zestaw surówek, Warzywa gotowane
DANIA CIEPŁE:
*szaszłyk drobiowy

lub pałeczki i udka z kurczaka marynowane w miodzie i płatkach chilli

*żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą
* barszcz z krokietem lub flaczki

PRZEKĄSKI ZIMNE:
Patery marynowanych mięs pieczystych:
Schab pieczony ze śliwkami lub morelami,
Pasztet domowy z żurawiną,
Ryba po grecku,

Karkówka pieczona w ziołach

Galaretka z drobiu

Pomidorki faszerowane sosem czosnkowym z kaparami

Śledź w oleju z krążkami cebuli i lubczykiem,
Marynowana ryba w zalewie octowej,

Śledź po meksykańsku

Jajka faszerowane pysznościami

Sałatka grecka z serem feta, Sałatka jarzynowa
Sałatka Cesarska z rukolą i serami,
*Pieczywo mieszane,

Warzywa konserwowe

Chrzan, ćwikła, masło

TORT WESELNY
LUSTRO Z CIASTEM
(Mix trzech rodzajów ciasta)
LUSTRO OWOCÓW
NAPOJE:

Kawa, herbata b/o, Woda mineralna w dzbankach z cytryną b/o

Napoje zimne bez ograniczeń
DEKORACJE ( pokrowce dla Pary Młodej i świadków, bankietówki, świeczniki )

Cena 215 zł/ osoba
ALKOHOL
Wódka Biała Krajowa( Wyborowa lub Żołądkowa Gorzka de Lux lub Żubrówka Biała) bez ograniczeń
Wino bankietowe białe i czerwone
Dopłata 15 zł/os
Rabaty negocjujemy indywidualnie w zależności: od ilości gości na weselu , wyboru menu weselnego, przy wyborze
opcji wesela z poprawinami.
PONADTO:
* NIE POBIERAMY KORKOWEGO!
* NIE POBIERAMY OPŁAT ZA WYNAJĘCIE SALI WESELNEJ!
* MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z MONITOROWANEGO PARKINGU,
*NA WSZYSTKIE DEKORACJE WYKONYWANE PRZEZ DEKORATORKĘ AMBASADORA UDZIELAMY 20% RABATU(
ZAPRASZAMY: LINK NASZE DEKORACJE)

