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MENU WESELNE

Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast – wino musujące

Zupa
Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi

Danie główne
FFilet z indyka w bekonie faszerowany śliwkami kalifornijskimi z nutą masełka czosnkowego

Kotlet schabowy po szwajcarsku z żółtym serem i szynką
Tradycyjna wołowa rolada śląska

Ziemniaki gotowane, frytki ,kluski śląskie
Zestaw surówek ( surówka z kapusty białej, selera z bakaliami, marchwi z pomarańczą)

Deser
Lody z gorącymi malinami i bitą śmietaną lub Tort weselny

ZZimna płyta
Półmiski wędlin i mięs pieczonych
Deski serów żółtych i pleśniowych

Sałatka jarzynowa
Sałatka hawajska (seler konserwowy, ser żółty, ananas, szynka, jajko, por, kukurydz)

Sałatka z brokułów i sera feta w sosie jogurtowo - czosnkowym
Bukiet śledziowy (śledzie w salsie pomidorowej, w śmietanie i w pieprzu)

TTymbaliki z drobiu

I Gorąca kolacja
Płonąca kita wieprzowa wraz z ziemniaczkami pieczonymi z dipem czosnkowym i kapustą zasmażaną

Serwowana przez kucharzy na Sali

II Gorąca kolacja
Bogracz z kluseczkami

III Gorąca kolacja
BaBarszcz czerwony wraz z chlebkami Janosika

Napoje gorące – bez ograniczeń
Kawy z expresu

Herbaty wielosmakowe

Napoje zimne
Sok 1l/os

Woda mineralna 1l/os

OOwoce dekoracyjne

Koszt menu od 1 osoby 159 zł
Dzieci do lat 3 - bezpłatnie
Dzieci do lat 7 - 50 % ceny
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MENU WESELNE - c.d.

Jest to przykładowa propozycja i kalkulacja menu, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
W przypadku pytań bądź sugesi prosimy o kontakt.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkały się z Państwa uznaniem. Jeśli jednak macie
PPaństwo wątpliwości, zapraszamy na rozmowę w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, podczas 
której odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Wspólnymi siłami ułożymy menu, które sprosta 
Państwa oczekiwaniom, zaskoczy wszystkich gości i co najważniejsze za rozsądną cenę.
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