
                                  Restauracja Willa Krokowa 

Menu weselne 145zł   (przyjęcie weselne  do 24:00) 

Zaczynamy staropolskim przywitaniem Młodej Pary chlebem i solą przez  rodziców lub   restaurację. 

Następnie toast szampanem. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Krokowa ul Żwirowa 44 

www.willakrokowa.pl     biuro@willakrokowa.pl 

tel. 502 574 252 

 
  



Obiad: 

Zupa : Tradycyjny rosół  z makaronem i 

warzywami 

Dania  główne:(4miesa do wyboru / 2,5 porcji mięsa 

dla każdego) 

1.Tradycyjny DeVolaille z masłem i pietruszką 

2.Zraziki wieprzowe z farszem  grzybowym 

3.Potrawka z kurczaka z ryżem w białym sosie 

4.Kieszeń drobiowa z  brzoskwinią i serem 

pleśniowym 

5.Kotlet schabowy smażony na klarowanym maśle 

6.Pieczeń wieprzowa  w ciemnym sosie 

Dodatki : 
Ziemniaki gotowane, Ziemniaki zapiekane z ziołami , 

Ryż, Kasza 

Zestaw surówek na zimno  ( 3 rodzaje) ,  Na ciepło-  

Kapusta biała zasmażana, Buraczki na ciepło, 

Mieszanka  blanszowanych warzyw, Marchewka z 

groszkiem 

 

Deser : 
Ciasto  mieszane dekorowane  (  możliwość   

zamówienia z cukierni Sabinka, Konkol, lub  domowych  

ciast pieczonych przez koło gospodyń wiejskich ) 

Rodzaje ciast do wyboru 

Kawa lub herbata -  bez limitu 

 

Kolacja  (6  zakąsek do wyboru/ 3 porcje dla każdego   

( do kolacji dodatkowo podgrzewamy mięsa pozostałe z 

obiadu) 
1.Schab nadziewany  morelą i śliwką 

2.Roladka z indyka ze szpinakiem i marchewką 

3.Roladki z szynki  z chrzanem i jajkiem  w glazurze 

4.Pstrag  faszerowany  z paluszkiem krabowym  

5.Polędwiczka wieprzowa  nadziewana  grzybami 

6.Jaja  w sosie tatarskim 

7.Śledzik    pod pierzynka śmietanową 

8.Karkówka   pieczona w miodzie  z czosnkiem  -  na 

ciepło 
9. Mini szaszłyk drobiowe i wieprzowe   przeplatane    

cebulą , papryką, ogórkiem – na ciepło 

10. Żeberka w sosie barbecue -  na ciepło 

 
 



Sałatki (3 do wyboru) 

Sałatka jarzynowa, Sałatka grecka, Sałatka  

gyros,  Sałatka z grillowanym  kurczakiem, 

Sałatka brokułowa 

Pieczywo mieszane + masło +  sosy 

 

Godzina 23:00  
Szynka płonąca z kasza i ogórkiem i sosem 

krojona na Sali przez kucharza 

 

Godzina  1:00 (1 do wyboru) 
Barszcz  czysty, Bigos, Zapiekanka warzywna 

 

Napoje : 
Woda  gazowana i niegazowana , sok 

jabłkowy,  sok  pomarańczowy, sok cz 

porzeczka  1,5l / osoba 
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