OFERTA WESELNA - SREBRNA
120zł/ za osobę
Koszt organizacji przyjęcia weselnego obejmuje:
Wynajęcie sali weselnej i podstawowe dekoracje kwiatowe na stołach
Menu:
- aperitif - wino musujące na powitanie
- zupa
- danie główne
- deser
- dwa dania gorące podczas wesela
- bufet przekąsek
- napoje bezalkoholowe
Chleb weselny na powitanie
Bezpłatny parking
Obsługę kelnerską
Dzieci do 3 lat gościmy BEZPŁATNIE
Dzieci do 12 lat 60% ceny zasadniczej
W prezencie:
Apartament dla Pary Młodej w dniu wesela
10% rabatu przy organizacji chrzcin
Cena nie zawiera:
Tortu, ciasta, owoców, alkoholu, orkiestry.
Koszt wynajęcia pokojów hotelowych dla Gości weselnych 60 zł/za osobę

Menu weselne - srebrne
Zupa, 1 rodzaj do wyboru:
Rosół domowy z makaronem
Żurek staropolski z białą kiełbasą w czarce chlebowej
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
Krem brokułowy z prażonymi migdałami
Danie główne, 1 rodzaj do wyboru:
Kotlet schabowy tradycyjny
Schab gotowany w sosie borowikowym
Schab duszony z sosem pieczeniowym
Schab panierowany zapiekany z ananasem, serem i żurawiną
Karczek pieczony z sosem myśliwskim
Roladki z kurczaka w sosie koperkowym
Panierowany filet z kurczaka
Kotlet de volaille
Zrazy wołowe zawijane z boczkiem i ogórkiem
Dodatki do wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane z ziołami
Frytki
Kluski śląskie
Ryż
Surówki do wyboru:
Marchewka z chrzanem
Surówka z białej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Zestaw surówek
Miks warzyw gotowanych
Buraczki na ciepło

Kapusta zasmażana
Drugie ciepłe danie, 1 rodzaj do wyboru:
Kieszonki schabowe nadziewane pieczarkami z ziemniakami opiekanymi i
surówką
Miks drobiowy - udka i skrzydełka z pieczarkami, ryżem i surówką
Żeberka pieczone na kapuście zasmażanej z ziemniakami opiekanymi
Tilapia zapiekana z warzywami i serem w cieście filio z ryżem i surówką
Trzecie ciepłe danie, 1 rodzaj do wyboru:
Bigos staropolski
Pikantny gulasz wieprzowy
Pieczony kalafior nadziewany mięsem
Barszcz czerwony z krokietem naleśnikowym
Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym
Flaczki wołowe
Forszmak
Deser, 1 rodzaj do wyboru:
Puchar lodów waniliowych z musem truskawkowym i bitą śmietaną
Szarlotka na gorąco z gałką lodów i bitą śmietaną
Sernik z gorącym sosem waniliowym
Przystawki zimne:
Półmiski wędlin
Kąski drobiowe z sosami
Rolada szpinakowa z łososiem
Jajka faszerowane
Śledź z cebulką w oleju
Potrawy z ryb, 1 rodzaj do wyboru:
Ryba po Grecku
Ryba w sosie słodko-kwaśnym
Ryba w sosie czosnkowym z pestkami z dyni
Łosoś wędzony z cytryną

Sałatki, 2 rodzaje do wyboru:
Sałatka jarzynowa
Sałatka pieczarkowa z groszkiem i marchewką
Sałatka grecka z serem feta i sosem vinaigrette
Miks sałat z grillowanym kurczakiem
Sałatka krabowa z makaronem ryżowym i ananasem
Sałatka capresse z serem mozzarella i pomidorem
Warzywa cocktailowe
Dodatki:
Woda z cytryną i miętą, soki owocowe
Kawa, herbata
Kosze pieczywa

