~ Menu Weselne ~
250 zł /osoba wesele jedno dniowe
Chlebek na powitanie Młodej Pary
Szampan dla Młodej Pary oraz gości weselnych
Obiad:
Rosół z makaronem
Krem chrzanowy z łosoiem i grzankami
Krem borowikowy z lanymi kluseczkami
Krem z zielonego groszku
zkandyzownym jabłkiem i kozim serem
Danie głowne :(3 do wyboru)
Rolada wołowa
Pierś z indyka z sosem kurkowym
Pieczeń z szynki szpikowana boczkiem
Karczek w sosie własnym
Pierś z kurczaka panierowana
Kotlet schabowy z pieczarkami
Devolay tradycyjny
Devolay z migdałami
Dodatki :(2 do wyboru)
Ziemniaki z wody z koperkiem
Puree ziemniaczane
kluski śląskie
ziemniaki opiekane ze szczypioerkiem
surówki :(3 do wyboru)
surówka z kapusty białej
surówka z kapusty kiszonej
surówka z kapusty czerownej
buraczki
surówka z selera z rodzynkami
surówka z marchewki
surówka z kapusty pekińskiej
mizeria
deser:(1 do wyboru)
lody z owocami i bitą śmietaną
gruszka w sosie waniliowym podawana z
lodami i bitą śmietaną
zimna płyta:
wędliny + mięsa pieczone+pasztet
galarety:(2 do wyboru)
pierś z indyka w galarecie
roladki szynkowez chrzanem
pstrąg w galarecie
tymbaliki z kurczaka

galareta wieprzowa
schab pieczony w galarecie
ryby:(2 do wyboru)
deski rybne
ryba po grecku
śledzie w oleju
śledzie w zalewie octowej
ryba oiekana w zalewie octowej
śledziowa salsa
Sałatki :(3 do wyboru)
Sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka Grecka
Sałatka z kurczaka z winogronem i
migdałami
Sałatka z kurczaka wędzonego
Sałatka szwardzwaldzka z serem i
szynką
jajka faszerowane
jajka z kawiorem
deski serów
Gorąca kolacja : (3 do wyboru)
Strogonoff podawany w chlebkach.
Gulasz węgierski podawany w chlebkach
Bogracz podawany w chlebkach
Polędwiczki wieprzowe z sosem
borowikowym z puree z batatów i
mieszanką świeżych sałat.
Polędwiczki wieprzowe z sosem
śliwkowo-chrzanowym z kopytkami i
mieszanką świeżych sał
Barszcz z krokietem
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Napoje:
cola, fanta,sprite,sok pomarańczowy
,woda mineralna
kawa,herbata- bez ograniczeń
Od firmy:
ciasta weselne

tort weselny

