MENU EXTRA PIĄTEK
PRZYWITANIE MŁODEJ PARY:
Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody – na życzenie
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,
 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)
 Kluski śląskie
 Ryż
SURÓWKI:
 Zestaw surówek
II i IV CIEPŁE DANIE:
 Szaszłyk drobiowy
 Pałeczki i udka z kurczaka marynowane w miodzie i płatkach chilli
LUB II CIEPŁE DANIE:
 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
 Barszcz z krokietem

PRZEKĄSKI ZIMNE:
 Patery marynowanych mięs pieczystych:
- Schab pieczony ze śliwkami lub morelami,
- Karkówka pieczona w ziołach,
- Pasztet domowy z żurawiną
- Warzywa marynowane
 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,
 Pieczywo mieszane, masło
BUFET SŁODKI:
 Ciasto
 Owoce
TORT WESELNY na bitej śmietanie
ALKOHOL:
 Wódka biała krajowa - bez ograniczenia
 Wino bankietowe białe i czerwone PW - bez ograniczenia
NAPOJE
 Kawa, herbata- bez ograniczenia
 Woda mineralna niegazowana w dzbankach z cytryną - bez ograniczenia
 Napoje zimne ( soki owocowe: pomarańcz, jabłko, pepsi/ coca-cola) – bez ograniczenia
DEKORACJE ( pokrowce dla Pary Młodej i świadków, bankietówki, świeczniki )
Cena 210 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

