
Menu Wesele 2021

Menu podstawowe 239zł/osoba

Powitanie gości lampką wina musującego (wino musujące za dodatkową opłatą) ok. godz. 17:30. 

Gości wita orkiestra lub DJ. 

Rodzice witają Parę Młodą chlebem i solą oraz szampanem. ( dodatkowo płatne)

Po tradycyjnym tłuczeniu kieliszków na szczęście Para Młoda zaprasza wszystkich Gości do środka. 

Zapraszamy do stołów. 

Obiad Zupa (jedna do wyboru): 

1. rosół z makaronem

2. zupa koperkowa z kluseczkami

3. krem z zielonego groszku z fetą i kiełkami

4. krem z białych warzyw z grillowanym kalafiorem

5. zupa pieczarkowa

6. krem z pomidorów z bazylią

Danie główne (jedno do wyboru): 

1. eskalopki wieprzowe ze smażonymi pieczarkami, orientalny bukiet z warzyw na ciepło, ziemniaki z 

wody ze szczypiorkiem

2. pieczona pierś z indyka na musie marchewkowo- selerowym, surówka z białej kapusty, ziemniaki opie-

kane

3. pieczeń wieprzowa w sosie pieprzowym, bukiet z warzyw na ciepło, ziemniak z koperkiem

4. schab pieczony po myśliwsku, ziemniaki pieczone, surówka Colesław

5. kotlet schabowy tradycyjny, ziemniaki pieczone i tradycyjna kapusta zasmażana

6. rumsztyk wołowy z cebulą na papryce w trzech kolorach, opiekane ziemniaki

Bufet napoi ciepłych: kawa, herbata 

Przekąski serwowane na szwedzkim stole 

1. półmisek staropolskich wędlin

2. deska serów

3. jajka z majonezem

4. galaretka z kurczaka ( Tymbaliki drobiowe)



5. śledź

6. w cenie 2 sałatki po 50%, do wyboru:

a. sałatka jarzynowa 

b. sałatka wiosenna z sosem winegret 

c. sałatka grecka z sosem winegret

d. sałatka z tuńczyka warstwowa

e. sałatka mieszana z jajkiem 

f. sałatka śledziowa z ananasem 

g. sałatka z kurczaka z ryżem 

h. mix zielonych sałat z sosem winegret 

Dodatki: pieczywo mieszane, masło, chrzan,  

Pierwsze gorące danie (jedno do wyboru): 

1. kotlety de volaille, zielona sałata po polsku, ziemniaki po krakowsku

2. szaszłyk drobiowy z warzywami, ryż curry

3. pierś z kurczaka w miodowej marynacie, ryż w trzech kolorach, sałatka wiosenna

4. peklowana szynka na kiszonej kapuście, ziemniaki

5. karkówka grillowana, warzywa z grilla, ziemniak pieczony z czosnkiem

Drugie gorące danie (jedno do wyboru): 

1. barszcz czerwony z jajkiem

2. barszcz czerwony z krokietem

3. żurek staropolski

4. kwaśnica

Napoje zimne 0,6l/ osoba: woda mineralna, sok pomarańczowy i sok jabłkowy – w dzbankach na stole, 

_____________________________________________________________________________________

Dodatkowo proponujemy: 

1. słodki stół z ciastami wykonanymi przez naszych cukierników oraz owoce sezonowe 35zł/osoba

2. Przystawki (jedna do wyboru): 15zł/osoba

➢ carpaccio z buraka z kozim serem, miksem orzechów i rukolą

➢ indyk w maladze z owocami

➢ różyczki z łososia na delikatnym sosie koperkowym

➢ ruloniki z szynki z kremem chrzanowym i ogórkiem

➢ camembert z gruszką marynowaną i żurawiną

➢ pasztet na kompozycji z sałat z brusznicą



➢ sałatka a la bruschetta 

3. Dodatkowe mięso do obiadu: 16zł/osoba

➢ schab pieczony ze śliwkami,

➢ kaczka pieczona podawana na musie jabłkowym 

➢ polędwiczki wieprzowe w sosie z leśnych grzybów

➢ rolada wieprzowa nadziewana suszonymi pomidorami

4. Dodatkowe danie ciepłe: ( 25zł/osoba)

➢ boeuf Strogonow 

➢ bogracz wieprzowy z kładzionymi kluseczkami 

➢ kaszotto borowikowe z piersią z kurczaka 

➢ paski z indyka po tajsku 

➢ potrawka z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym 

➢ gulasz po węgiersku 

5. Wiejski stół 30zł/osoba

1. wędzona szynka z kością

2. kiełbasa wiejska, kabanos, boczek grillowy, salceson, baleron, kaszanka

3. pasztety swojskie z sosem borówkowym,

4. pieczone mięsa z marynatami - m.in. schab pieczony, rolady drobiowe, wołowina zwijana

5. deski z serami twardymi, wędzonymi, oscypkami, korbacze, sery owcze, sery kozie

6. pulpeciki rybne nadziewane śliwką lub grzybami w różnych sosach i rolada rybna faszerowana 

grzybami po 50%

6. Desery w słoiczkach ( 5zł/szt):

➢ przysmak z owoców leśnych z sosem waniliowym, 

➢ krem czekoladowy z owocami, 

➢ krem cytrynowy, 

➢ mus z mango, 

➢ krem kawowy z owocami, 

➢ tiramisu z wiśniami, 

➢ panna cotta z sosem malinowym, 

➢ panna cotta miętowo-czekoladowo-waniliowa, 

➢ mus kiwi 

opłata korkowa przy dostarczeniu własnego alkoholu- 10,00pln od osoby dorosłej 


