MENU CLASSIC
PRZYWITANIE MŁODEJ PARY:
Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody – na życzenie
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
 Delikatny krem z pomidorów 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
 Roladki z kurczaka faszerowane mozzarellą, bazylią w sosie pomidorowym
 Kotlet schabowy panierowany z pieczarkami
 Schab pieczony podany na sosie myśliwskim
 Schab faszerowany szynką i żółtym serem na sosie pieczeniowym
DODATKI: ( jedno do wyboru )
 Ziemniaki z wody z koperkiem
 Cząstki ziemniaka (skiny)
 Kluskie śląskie
 Ryż
SURÓWKI:
 Zestaw surówek
II DANIE CIEPŁE: ( jedno do wyboru )
 Szaszłyk drobiowy
 Bigos staropolski
 Mix dwóch rodzajów pierogów domowej roboty
III DANIE CIEPŁE: ( jedno do wyboru )
 Żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą
 Barszcz z krokietem
 Flaczki

*warzywa marynowane
*śledzie w dwóch odsłonach smakowych
*jajko Garnier z szynką

PRZEKĄSKI ZIMNE:
 Patery marynowanych mięs pieczystych:
- Schab pieczony ze śliwkami lub morelami
- Karkówka pieczona w ziołach
- Pasztet domowy z żurawiną
 Galaretka z drobiu
 Ryba po grecku
 Pomidorki faszerowane sosem czosnkowym z kaparami
 Śledź w oleju z krążkami cebuli i lubczykiem
 Jajka faszerowane pysznościami
 Sałatka grecka z serem feta
 Sałatka jarzynowa
 Pieczywo mieszane
 Masło
NAPOJE:
 Kawa, herbata - bez ograniczeń
 Woda mineralna w dzbankach z cytryną b/o
 Napoje niegazowane typu soki 1 l/ os
TORT WESELNY
lub
LUSTRO Z CIASTEM
DEKORACJE ( pokrowce dla Pary Młodej i świadków, świeczniki na stołach, bankietówki )
PRZYWILEJE MŁODEJ PARY:
 Alkohol – nie pobieramy korkowego,
 Napoje
 Tort weselny
 Ciasta,
 Owoce
Cena 180 zł/ osoba.

PONADTO:
* NIE POBIERAMY KORKOWEGO!
* NIE POBIERAMY OPŁAT ZA WYNAJĘCIE SALI WESELNEJ!
* DZIECI DO 5 LAT GRATIS
* DZIECI OD 6 DO 12 LAT I OBSŁUGA TECHNICZNA WESELA 50 % CENY

