MENU WESELNE I
(160 zł/osoba)
Powitanie chlebem i solą
Wino musujące na toast
ZUPA (1 do wyboru )
Rosół ze swojskim makaronem
Zupa krem z leśnych grzybów z paluszkiem z cista francuskiego
Zupa krem ze świeżych pomidorów
DANIE GŁÓWNE 2 porcje mięsa/osoba (4-5 do wyboru )
Filet rybny po królewsku w płatkach migdałowych
Kotlet Cordon Bleu (z serem i szynką)
Kotlet de volaille z masełkiem
Kruche zrazy wołowe bite, faszerowane tradycyjnie
Kurczak w sosie potrawkowym
Łosoś smażony w lekkim sosie cytrynowym
Pieczeń z karkówki nadziewana wędzonymi śliwkami
Pieczeń ze schabu z leśnymi grzybami w cieście francuskim
Pieczeń-rolada ze karkówki faszerowana boczkiem, papryką i ogórkiem
Pierś z indyka faszerowana szpinakiem, suszonymi pomidorami i mozarellą na sosie maślanym
Pstrąg pieczony w całości serwowany na gotowanych warzywach
Rogale ze schabu faszerowane kapustą i pieczarkami
Roladki z kurczaka w złocistej panierce ze szpinakiem i żółtym serem
Roladki z kurczaka z papryka i boczkiem na pierzynce szpinakowej, muśnięte sosem czosnkowym
Sakiewki ze schabu w sosie pieczarkowym
Udko kurczaka nadziewane pieczone na chrupko
DODATKI DO MIĘS (2 do wyboru)
Frytki
Kluski śląskie
Ryż na sypko
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki pieczone z ziołami
DODATKI WARZYWNE (2 do wyboru)

Surówka z marchwi z pomarańczą i migdałami
Surówka z białej kapusty
Kapusta czerwona zasmażana z rodzynkami
Mieszanka warzywna królewska na parze
Mix świeżych sałat z granatem
DESER ( lody oraz porcja ciasta)
Lody z owocami
Ciasto czekoladowe z czarną porzeczką własnego wypieku
Sernik własnego wypieku
ZAKĄSKI ZIMNE 3 porcje/osoba (5-6 do wyboru)
Klopsiki w sosie szmaragdowym
Koperty sałatkowe w szynce
Lustra pełne mięs zimnych z sosami
Pasztet z indyka z żurawiną
Pstrąg w galarecie faszerowany warzywami serwowany w całości
Rolada szpinakowa z łososiem
Ryba po grecku
Sałatka grecka
Sałatka z kurczaka z ryżem na słodko
Sałatka z kurczakiem i grillowanymi papryczkami na sałacie lodowej
Szparagi w szynce
Śledź po japońsku
Śledź po sułtańsku
Śledź z cebulką w oleju
Tatar wołowy
Tatar z wędzonego łososia
Tymbaliki drobiowe
KOLACJA godz. po 24:00 1,5 porcji/osoba
Filet drobiowy po staropolsku
Szaszłyk drobiowy
Bigos staropolski
Pieczywo i masło podajemy do zakąsek zimnych i kolacji

ŚNIADANIE 1 porcja/osoba
Barszczyk czysty z paluszkiem francuskim
Kociołek kujawski
Żurek polski
NAPOJE
Soki- szeroki asortyment ( 1l/osoba )
Woda z cytryną ( 1l/osoba )
Herbata z cytryną , kawa bez ograniczeń
Cena nie zawiera
Tortu weselnego, alkoholu, gazowanych napoi, owoców
_______________________________________________________

