
Promocyjne menu weselne I  
(od 45 osób wzwyż)

Cena   (bez ciasta i tortu)   wynosi   165     zł/osobę.  
 Młodą Parę przywitamy chlebem i solą i wzniesiemy toast szampanem.

Menu zawiera obiad podany wieloporcjowo, desery, ciasta, tort weselny (proponowany po kolacji), rozbudowaną 
tzw. zimną płytę i kolację- prosie, wyporcjowane, efektownie serwowane przez szefa kuchni, oraz danie gorące 

podane nocą.

Obiad:  Zupa- rosół z makaronem
              Danie główne- mięsa, 2 szt. na osobę (4 rodzaje do wyboru)
                                           -rolada śląska- wieprzowa
                                           -łopatka wieprzowa, faszerowana mięsem i grzybami
                                           -schab staropolski ze śliwką
                                           -karczek pieczony
                                           -udziec z indyka pieczony 
                                           -udko z kurczaka pieczone
                                 - surówki i sałatki (3 rodzaje do wyboru)
                                           -sałatka z kapusty czerwonej
                                           -surówka z kapusty białej mieszana
                                           -ćwikła z chrzanem
                                           -surówka z pora
                                 - dodatki -kluski śląskie jasne i ciemne 
                                              -ziemniaczki z koperkiem
Deser: sałatka owocowa z rumem
Ciasta do wyboru:  -sernik z brzoskwiniami   lub   ciasto jogurtowe
                                 -miodownik   lub   pychotka ananasowa
                                 -owoce w galaretce na biszkopcie   lub   ciasto kruche z wiśniami
                                 -szarlotka   lub   jabłecznik z kokosem
Owoce świeże: sezonowe, np. ananas, winogrona, mandarynka, nektarynka, banan
Kawa, herbata
Zimna płyta:  -półmisek szynek wędzonych (szynka z beczki, polędwica sopocka, kindziuk,  
                                                                kabanos, salami, ser żółty)
                                          sos chrzanowy
                       -galarety -tymbalik z kurczaka
                                   -roladka szynkowa z kremem chrzanowym
                                   -tymbalik warzywny   lub   ozorek w galarecie 
                       -tiftele- kuleczki drobiowe w migdałach z sosem czosnkowym
                       -przekąski francuskie z twarożkiem i łososiem
                       -śledzie -rolmopsy
                                 -śledź w zalewie korzennej
                                 -kuleczki rybne-marynowane



                       -sałatki (2rodzaje do wyboru)
                                   -brokułowa z sosem jogurtowo- czosnkowym
                                   -meksykańska
                                   -makaronowa z szynką i ogórkiem
                       -ryba po grecku
                       -chlebek pełnoziarnisty własnego wypieku z pastą z sera topionego i warzyw
                       -pieczywo, masło
Kolacja:-prosiak, pieczony, uformowany z mięsa wieprzowo-drobiowego
              -szynka wieprzowa, pieczona
              -sos grzybowy
              -ziemniaki odsmażane z boczkiem i cebulką, 
              -kapusta zasmażana
              -surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem                    
Tort weselny śmietankowy (piętrowy)
Danie gorące podawane nocą:   
                                  -barszcz czerwony czysty z pasztecikiem drożdżowym

Cena w/w menu wynosi 176 zł za osobę
Cena (bez ciasta i tortu) 165 zł za osobę

(od 45 osób wzwyż)

Napoje nie są wliczone w cenę menu, 
mogą być dostarczone przez klienta 

lub ich koszt doliczamy w/g ilości spożycia w cenach promocyjnych 
ustalanych indywidualnie z klientem.

Cena w/w menu dla 30-45osób wzrasta o 5% za osobę
Cena w/w menu  poniżej 30 osób wzrasta o 10% za osobę

Cena zawiera dekoracje stołu: kompozycje kwiatowe, świece, serwetki 
i ozdobnie upięte tkaniny, detale dekoracyjne związane z okazją.

Istnieje możliwość skomponowania menu według życzeń klienta,
wówczas cena ustalana jest indywidualnie

i wzrośnie o co najmniej 10 %.
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