
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz lampką wina musującego 

MENU NR 2

Tradycyjny rosół z kury z domowym makaronem
Krem z cukini i pora z wiórkami z wędzonego boczku

Krem z papryki podawany z paluchem grissini
Minestrone z kluseczkami szpinakowymi 

Krem z pomidorów z grzanką tymiankową

Filet z kurczaka zawijany z kozim serem i dojrzewającą szynką podawany na aksamitnym puree z dyni
Polędwiczka wieprzowa z chrzanem podawana na grzybowym kaszotto

Zrazy wołowe podawane z kurkami i ziemniakami au gratin
Cordon bleu z sosem pieczarkowym i i ziemniakami pieczonymi w polskim boczku

Polędwiczka wieprzowa podawana ze szpinakiem i szparagami na sosie serowym oraz puree z selera
Schab faszerowany kaszą, pieczarkami i serem na sosie grzybowym i ziemniakami ziołowymi

Bitki wołowe w sosie myśliwskim z kluskami na parze

DANIE GŁÓWNE
do wyboru: jedno danie serwowane indywidualnie lub dwa dania na pólmiskach serwowane w stół  

DODATKI (dwie pozycje do wyboru)
Zestaw surówek
Warzywa z grilla

Rozmaitości sałat z warzywami i dressingiem winegret
Kalafior romanesco z masłem i bułką

Surówka Colesław
Buraczki serwowane na zimno lub ciepło

Mini tymbaliki drobiowe
Sałatka z pikantnymi krewetkami i kozim serem 

Deska serów
Polmisek szlachetnych ryb wędzonych

Sałatka z brokułami, fetą, słonecznikiem prażonym 
na sosie czosnkowym

Ozorki smażone w zalewe winno-octowej
Pieczarki faszerowane soczewicą i pietruszką

podawane na  sosie tzatzyki
Grzybki marynowane

Tradycyjny tatar wołowy
Dodatkowo do wybranych pozycji:

Sosy : czosnkowy oraz jogurtowy
Pieczywo oraz masło

DANIE CIEPŁE (jedna pozycja do wyboru):
Udziec wieprzowy podawany z ziemniakami pieczonymi oraz sosem 

Policzki wołowe podawane z sosem bakaliowym oraz ziemniakami ziołowymi
Pikantne szaszłyki drobiowepodawane na risotto pietruszkowym

DODATKOWE DANIA DO WYBORU PODAWANE W TRAKCIE WESELA

ZUPA (jedna pozycja do wyboru):
Żurek

Boeuf Strogonow
Barszcz czerwony z pasztecikiem

BUFET SŁODKI
  Ciasta domowe: sernik, jabłecznik, ciasto czekoladowe oraz z owocami sezonowymi, 

mix mini deserów , owoce sezonowe

NAPOJE
Kawa, wybór herbat

Napoje gazowane, soki owocowe , woda mineralna
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ZUPA (do wyboru: jedna serwowana indywidualnie lub dwie podawane w wazach)

ZIMNE PRZEKĄSKI (dziesięc pozycji do wyboru):

Krewetki na pikantnej salsie
Tuńczyk pod pierzynką

Śledź korzenny z kolorowym pieprzem
Tatar z tuńczyka lub łososia

Wybór mięs pieczystych
Terrina z łososia ze szpinakiem i kaparami

Pstrąg w galarecie podany na sose tatarskim 
Sandacz w galarecie na sosie tatarskim

Sałatka z polędwiczką wieprzową, gruszką 
oraz granatem na imbirowym winegret

Sałatka z pieczonym na różowo rostbefem 
oraz serem pleśniowym

Tradycyjna sałatka grecka

Cena : 220 zł/os.


