MENU Extra Piątek
PRZYWITANIE MŁODEJ PARY:
Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody
Powitalna lampka wina musującego.
OBIAD SERWOWANY:
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
*Schab faszerowany szynką i żółtym serem na sosie pieczeniowym
*Plastry pieczonego schabu podane na sosie pieczeniowo-rozmarynowym
DODATKI:
*Ziemniaczki z koperkiem

Zestaw surówek

II CIEPŁE DANIE
*szaszłyk,

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

LUB
*Szynka płonąca krojona na Sali przez Szefa Kuchni podana z sosem i ziemniaczkami amerykańskimi lub skinami
III CIEPŁE DANIE (jedno do wyboru)
*żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą

*flaczki

PRZEKĄSKI ZIMNE
Patery marynowanych mięs pieczystych:
schab pieczony ze śliwkami lub morelami, karkówka pieczona w ziołach, pasztet domowy z żurawiną ;
ryba po grecku, roladki z szynki faszerowane sałatką jarzynową, galaretka z drobiu, sałatka grecka z serem feta,
sałatka z grillowanym kurczakiem i płatkami migdałów, śledź w oleju z krążkami cebuli i lubczykiem lub śledź pod
pierzynką , jajka faszerowane pysznościami, warzywa marynowane,
pieczywo mieszane, chrzan, ćwikła, masło

BUFET SŁODKI:
Ciasto

Owoce

Tort

ALKOHOL:
Wódka biała krajowa- all inclusive
Wino bankietowe białe i czerwone

NAPOJE
Kawa, herbata- bez ograniczenia
Woda mineralna niegazowana w dzbankach z cytryną- bez ograniczenia
Napoje zimne( soki owocowe, coca-cola) –bez ograniczenia

DEKORACJE ( pokrowce dla Pary Młodej i świadków, bankietówki, świeczniki )

Cena 210 zł/ osoba.
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)

