Menu weselne "De Lux "
239 zł / osoba
Kieliszek wina musującego na powitanie
Ozdobny chleb na powitanie

Dodaj
trochę
treści
Zupa do
wyboru
:
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem z białych warzyw z wędzonym serem
Krem z pomidorów z świeżą bazylią
Krem z kalafiora z grzankami i parmezanem
Dodaj trochę treści
Krem z brokułów z pieczoną gruszką

Danie główne
( 2, 5 porcji na osobę, 4 rodzaje do wyboru )
Kotlet De Volaille z masełkiem
Dodaj
treści
Zraztrochę
staropolski
Roladka drobiowa ze szpinakiem , pomidorkami w lazurowym sosie
Pierś z kurczaka nadziewana mozzarellą, ownięta szynką parmeńską
Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym
Schab z kością z sosem demi glace
Kacze udo na sosie żurawinowym
Sandacz w sosie cytrynowym

Dodatki :
Ziemniaki gotowane
Frytki
Warzywa blanszowane
Buraczki zasmażane
Kapusta biała zasmażana
Bukiet surówek

Deser :
Ciasta mieszane ( 200 g na osobę )
Kawa /herbata serwowana bez ograniczeń

Zakąski zimne
4 porcje na osobę, 7 rodzajów do wyboru
Schab nadziewany musem z papryki i rukolą
Karkówka przekładana chrzanem
Roladka drobiowa z brokułami , fetą i zielonym pieprzem
Roladka nadziewana delikatnym serkiem i żurawiną
Roladka z tortilli z kurczakiem i warzywami
Roladka ztortilli z serem pleśniowymi gruszką
Pasztet pieczony z żurawiną
Roladka z cukinii z mascarpone
Pstrąg w galarecie
Łosoś z paluszkiem krabowym
Roladka z łososia w cieście naleśnikowym

Sałatki (3 do wyboru )
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka meksykańska z tuńczykiem i czerwoną fasolą
Sałata grecka z fetą o oliwkami
Carpaccio z marynowanego buraka
Pieczywo mieszane / masło

Danie na gorąco :
Łódeczki z farszem węgierskim
Szaszłyk drobiowy
Pieczone udka z kurczaka
Bigos staropolski

Specjał szefa kuchni

Dodaj trochę treści

Szynka płonąca, podana z kaszą gryczaną,
ziemniakami zapiekanymi i ogórkiem kiszonym
lub
Indyk płonący podany z ryżem w warzywami i
żurawinowym sosem

Po północy
Żurek staropolski z jajkiem
lub
Bogracz węgierski

Istnieje możliwość dowiezienia we własnym zakresie ,
tortu, napojów oraz alkoholu
bez dodatkowych opłat

Ponadto w cenie :

Pokój dla nowożeńców ( na życzenie śniadanie
serwowane do pokoju )
Wystrój sali ( białe pokrowce na krzesłach, świece, żywe kwiaty )
Parkiet taneczny
Parking monitorowany dla gości
Dzieci do lat 3 bezpłatnie
Dzieci do lat 12 i oprawa muzyczna 50% ceny

Dodatkowo istnieje możliwość domówienia :
Tort weselny 80 zł / kg
Ciasta 45 zł / kg
Owoce 10 zł / porcja
Pakiet napojów 30 zł / osoba
( Coca-cola, fanta, sprite, soki, woda mineralna )
Live Cooking 1000 zł / godzina
( tatar z polędwicy, krewetki )
Stół wiejski 1200 zł do 70 osób,
powyżej 70 osób 1600 zł
( swojskie wędliny, kiełbasy, kabanosy, pieczone mięsa, pasztet,
smalec, wiejski chleb, danie na ciepło w kociołku
Fontanna czekoladowa 800 zł
( czekolada, świeże owoce, rurki, pianki marshmallow )

Gwarancją rezerwacji jest podpisanie umowy
i wpłata zadatku w kwocie 2000 zł

