Menu Weselne
Powitanie chlebem i solą
Zupy
Rosół z domowym makaronem lub krem
Obiad - 4 por / 1 os
Udko w potrawce lub Rolada z kurczaka w sosie potrawkowym
Rolada wieprzowa w sosie własnym
Pieczeń z karkówki w sosie własnym
Tradycyjny kotlet schabowy z pieczarką
Kotlet de volaille z masłem i natka pietruszki
Sakiewka ze schabu nadziewana borowikami z sosem bernest
Rolada z kurczaka z mozarellą i suszonymi pomidorami
Warzywa gotowane, bukiet surówek, kapusta gotowana
Ziemniaki gotowane, pyzy drożdżowe, krokiety, ryż, sos pieczeniowy
Deser
Torcik lodowy z owocami i bitą śmietaną
Kawa, Herbata (podawana bez ograniczeń)
Owoce sezonowe
Ciasto domowe 3 por / 1 os
Zimny bufet - 4,5 por / 1 os
Ryba faszerowana serwowana( łosoś, jesiotr)
Schab pieczony z musem chrzanowym
Mozaika z indyka z brokułą, marchwią i serem
Rolada z kurczaka ze szpinakiem
Roladka z polędwicy wieprzowej z pesto pomidorowym
Klopsiki w zalewie octowej
Sałatka grecka
Pieczywo, masło
Barszcz
Tort weselny
Smak, kształt i dekoracja do indywidualnego wyboru Gości
Kawa, Herbata
Kolacja - 2 por / 1 os
Szaszłyk wieprzowy
Golonka gotowana
Golonka po bawarsku
Beouef strogonof z kluseczkami półfrancuskimi
Gołąbki w sosie pomidorowym w kapuście włoskiej
Kapusta kwaszona zasmażana
Frytki, pieczywo
Herbata
Śniadanie
Staropolski żurek z jajkiem

Dania extra
Szynki pieczone
Ziemniaki opiekane, sos żurawinowy, sos czosnkowy, porcjowane na sali przez Szefa kuchni
Prosie pieczone w całości
Ziemniaki opiekane sos żurawinowy, sos czosnkowy, porcjowane na sali przez Szefa kuchni
Gicze wołowe
Kluseczki śląskie, sos myśliwski, porcjowane na sali przez Szefa kuchni
Wiejski stół
Smalec domowy ze skwarkami, wyroby swojskich wędlin i kiełbas, kaszanka, ogórki kwaszone, deska
serów twardych i pleśniowych, gzik ze szczypiorkiem i rzodkiewką, wiejski chleb
Grill na tarasie
Wiejska kaszanka i kiełbasa, udko z kurczaka, karkówka, filet z łososia, warzywa grillowane,
pieczywo, sosy
Fontanna czekolady z dodatkami
owoce sezonowe, rurki, kruche wafelki, pianki
Słodki kącik
owoce filetowane, babeczki owocowe, deserki, petifurki
Okrągłe stoły
Drink bar
W cenie: przygotowanie drink baru, wyposażenie w szkło, mieszadełka, słomki, lód, owoce
Drink bar z barmanem
Napis LOVE
Kontakt:
Prezentacja oferty oraz obiektu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Iwona Cicha - Manager
502-236-227

