MENU
PAKIET I
Na powitanie
Chleb chłopski- weselny z solą i kieliszkiem wódki
Zupa:
 rosół z makaronem
 krem szparagowy
 krem brokułowy
 krem pieczarkowy
 krem kukurydziany
 krem cebulowy
 krem pomidorowy
Obiad – główne danie: 3 porcje/osobę
 schab tradycyjny
 schab z pieczarkami
 rolada wieprzowa
 rolada drobiowa (ze szpinakiem i żółtym serem)
 rolada drobiowa (z brokułem i żółtym serem)
 de volaille
 pieczeń wieprzowa
 kotlet drobiowy fantazja
 kotlet drobiowy z serem
 kotlet po cygańsku (wieprzowy lub drobiowy)
 kotlet koktajlowy (filet z kurczaka, por, żółty ser)
 kura w potrawce
 udko z kurczaka
 mielone
 polędwiczki wieprzowe w sosie: z zielonym pieprzem/ pieczarkowym/borowikowym
 kotlet gajowego (grzyby leśne, boczek, ogórek kiszony, ser, cebulka)
 kieszonka drobiowa ze szpinakiem i mozzarellą
 schabowy ze słonecznikiem i serem

Dodatki:
 ziemniaki, pyzy, kluski śląskie, frytki/kulki ziemniaczane
Dodatki warzywne na zimno - wybór 3 pozycji:
 z kapusty białej
 z kapusty czerwonej
 z kapusty pekińskiej
 buraczki
 z marchwi (z porem)
 z kapusty kiszonej
 z selera na słodko z rodzynkami
 z selera na słono
 mizeria z ogórka z koperkiem

Dodatki warzywne na ciepło – wybór 2 pozycji:
 kapusta kwaszona zasmażana
 kapusta biała zasmażana
 marchew z groszkiem
 mieszanka królewska (kalafior, brokuł, marchew)
Deser:
 lody z owocami i bitą śmietaną
 szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną
Zakąski – wybór 8 pozycji:
 galat drobiowy/ wieprzowy
 śledź w oleju
 śledź w śmietanie
 tatar ze śledzia
 sałatka śledziowa
 tatar z łososia
 śledź w żurawinie
 ryba po grecku
 ryba opiekana marynowana w pomidorowej zalewie
 klopsiki w occie
 befsztyk tatarski
 schab ze śliwką
 pieczeń rzymska
 rolady drobiowe faszerowane z suszonymi pomidorami, oliwkami / pieczarkami/ jajem/
szpinakiem
 pieczarki marynowane

 półmisek wędlin
 deska serów
 sałatka warzywna
 sałatka grecka
 sałatka gyrosowa
 sałatka divella z makaronem
 sałatka brokułowa
 sałatka curry z kurczakiem (na słodko-kwaśno)
 sałatka z rukolą
 sałatka z kurczakiem, selerem naciowym i żurawiną

Kolacja – wybór 4 pozycji + mięsa z obiadu:
 golonka po bawarsku
 golonka gotowana
 szaszłyk wieprzowy
 szaszłyk drobiowy
 szaszłyk warzywny
 krokiet z mięsem
 krokiet z kapustą i pieczarkami
 krokiet z serem i pieczarkami
 gołąbki w sosie pomidorowym
 bigos myśliwski
 bouef strogonow
 pałki z kurczaka
 skrzydełka z kurczaka

Kolacja zupa – wybór 2 pozycji:
 barszcz czerwony
 flaki wołowe
 żurek staropolski
 krem pieczarkowy
 gulaszowa (węgierska)
Kolacja dodatki:
 kapusta kwaszona zasmażana

Oferta dodatkowa:

 indyk faszerowany - …..... zł/szt
 udziec wieprzowy na ciepło - ….......... zł/szt
 prosie pieczone z kaszą gryczaną - …..... zł/szt
 wiata staropolska (udziec na zimno, kiełbasa wiejska, szynki wędzone, salceson, smalec,
ogórki, pieczywo, śliwowica) – …...... zł/osobę
 fontanna czekoladowa
 sushi
 Napis LOVE
 Dmuchańce
 Nalewak do piwa
 białe pokrowce na krzesła
Stół szwedzki:
 kawa, herbata
 wina
 owoce
 ciasto
MENU DLA NAJMŁODSZYCH:
- rosół/ zupa pomidorowa
-nuggetsy drobiowe
-frytki
-kulki ziemniaczane
-pure ziemniaczane
-marchew na słodko z jabłkiem
-spaghetti pomidorowe
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Tort oraz alkohol we własnym zakresie (alkohol roznoszony przez drużbę).
2. Ciasta, owoce i napoje we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą po
uzgodnieniu ilości i asortymentu.
3. Istnieje możliwość wystawienia barku alkoholowego za dodatkową opłatą po
uzgodnieniu ilości i asortymentu.
4. Dla dzieci 3-10 lat (samodzielne miejsce przy stole) odpłatność wynosi 50% ceny.
5. Potwierdzenie rezerwacji terminu wesela po uprzednim podpisaniu umowy oraz
wpłacie kaucji gotówkowej w kwocie 1.000 PLN.
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze świadczenia usług z przyczyn od nas nie
zależnych.

MENU
PAKIET II
Na powitanie
Chleb chłopski- weselny z solą i kieliszkiem wódki
Zupa:
 rosół z makaronem
 krem szparagowy
 zupa kokosowa z piersią z kurczaka i zielonym groszkiem
 krem krabowy z krewetkami
 krem pomidorowy
 krem dyniowy
 krem pomidorowy
Obiad – główne danie: 3 porcje/osobę
 schab tradycyjny
 schab z pieczarkami i serem
 rolada wieprzowa
 rolada wołowa
 pieczeń w sosie
 eskalopki z indyka w sosie francuskim
 rolada drobiowa z pieczarką i serem
 pierś z kurczaka z pomidorem i mozzarellą
 rolada drobiowa z gruszką i gorgonzolą
 de volaille
 pierś z kurczaka z carry z ananasem i żółtym serem
 polędwiczki wieprzowe w bekonie
 łosoś lub okoń na pierzynce ze szpinaku
 rozbef wołowy w cieście francuskim
 pierś z kaczki
 udko z kaczki
 mielone
 polędwiczki wieprzowe w sosie: z zielonym pieprzem/ pieczarkowym/borowikowym

Dodatki:
 ziemniaki, pyzy, kluski śląskie, frytki/kulki ziemniaczane
Dodatki warzywne na zimno - wybór 3 pozycji:
 z kapusty białej
 z kapusty czerwonej
 z kapusty pekińskiej
 buraczki
 z marchwi (z porem)
 z kapusty kiszonej
 z selera na słodko z rodzynkami
 z selera na słono
 mizeria z ogórka z koperkiem

Dodatki warzywne na ciepło – wybór 2 pozycji:
 kapusta kwaszona zasmażana
 kapusta biała zasmażana
 marchew z groszkiem
 mieszanka królewska (kalafior, brokuł, marchew)
Deser:
 lody z owocami i bitą śmietaną
 szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną
 gruszka z lodami i bita śmietaną (na ciepło)
Zakąski – wybór 8 pozycji:
 galat drobiowy/ wieprzowy
 pomidory z mozzarellą
 tatar z łososia
 tatar wołowy
 antypasti (grilowane warzywa z ziołami)
 rolada szpinakowa z łososiem
 rolada pomidorowa z szynką
 pierś z kaczki z żurawiną
 rozbef wołowy z sosem tatarskim
 bruschetta
 vitello tonnato
 melon z szynką parmeńską
 schab ze śliwką
 śledź w oleju
 śledź po kaszubsku
 szaszłyk krewetkowy z ostrym sosem mango jalapeno

 szparagi z jajkiem w szynce i galarecie
 ryba po grecku
 ryba w zalewie octowo-pomidorowej
 sałatka jarzynowa
 sałatka grecka
 sałatka gyros
 sałatka brokułowa
 sałatka z tuńczykiem
 sałatka ze świeżego szpinaku
 sałatka curry z kurczakiem
 sałatka z rukolą
 sałatka z kurczakiem, selerem naciowym i żurawiną
Kolacja – wybór 4 pozycji + mięsa z obiadu:
 golonka po bawarsku
 golonka gotowana
 szaszłyk wieprzowy
 szaszłyk drobiowy
 szaszłyk warzywny
 krokiet z mięsem
 krokiet z kapustą i pieczarkami
 krokiet z serem i pieczarkami
 gołąbki w sosie pomidorowym
 bigos myśliwski
 bouef strogonow
 żeberka BBQ
 pałki z kurczaka
 skrzydełka z kurczaka
 gołąbki wegetariańskie w sosie grzybowym

Kolacja zupa – wybór 2 pozycji:
 barszcz czerwony
 flaki wołowe
 żurek staropolski
 krem pieczarkowy
 gulaszowa (węgierska)
Kolacja dodatki:
 kapusta kwaszona zasmażana

Oferta dodatkowa:
 indyk faszerowany - …..... zł/szt
 udziec wieprzowy na ciepło - ….......... zł/szt
 prosie pieczone z kaszą gryczaną - …..... zł/szt
 wiata staropolska (udziec na zimno, kiełbasa wiejska, szynki wędzone, salceson, smalec,
ogórki, pieczywo, śliwowica) – …...... zł/osobę
 ryby wędzone i łosoś w całości
 fontanna czekoladowa
 sushi
 Napis LOVE
 Dmuchańce
 Nalewak do piwa
 białe pokrowce na krzesła
Stół szwedzki:
 kawa, herbata
 wina
 owoce
 ciasto
MENU DLA NAJMŁODSZYCH:
- rosół/ zupa pomidorowa
-nuggetsy drobiowe
-frytki
-kulki ziemniaczane
-pure ziemniaczane
-marchew na słodko z jabłkiem
-spaghetti pomidorowe
INFORMACJE DODATKOWE:
6. Tort oraz alkohol we własnym zakresie (alkohol roznoszony przez drużbę).
7. Ciasta, owoce i napoje we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą po
uzgodnieniu ilości i asortymentu.
8. Istnieje możliwość wystawienia barku alkoholowego za dodatkową opłatą po
uzgodnieniu ilości i asortymentu.
9. Dla dzieci 3-10 lat (samodzielne miejsce przy stole) odpłatność wynosi 50% ceny.
10. Potwierdzenie rezerwacji terminu wesela po uprzednim podpisaniu umowy oraz
wpłacie kaucji gotówkowej w kwocie 1.000 PLN.
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze świadczenia usług z przyczyn od nas nie
zależnych.

