
PODSTAWOWE
МЕNU



Menu Weselne 
Wersja Podstawowa

OBIAD
propozycje do wyboru

zupa
monistrone / zupa warzywna
rosół z makaronem lub kołdunami
krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

krem czosnkowy z grzankami

danie główne
zestaw do wyboru

filet drobiowy w płatkach kukurydzianych
z ziemniakami i surówką
rolada drobiowa z pomidorami suszonymi
z sosem chlebowym ziemniakami i surówką
karkówka w sosie musztardowym
z ziemniakami i surówką
kieszonka schabowa z pieczarkami  
i cebulą z ziemniakami i surówką
schab po staropolsku z ziemniakami 
i surówką

tradycyjne powitanie chlebem, solą 
i lampką szampana



surówki 
0,15 dag / 1 os.

buraczki
pekińska
kapusta biała
pekińska z oliwkami
marchew 
marchew z brzoskwinią
seler z rodzynkami
kapusta zasmażana
bukiet warzyw
pekińska z czosnkiem
pekińska z rodzynkami
kapusta

kolacja i
propozycje do wyboru

rolada drobiowa nadziewana polędwiczką
wieprzową w sosie różowego pieprzu
z rozetkami i surówką

klopsiki w sosie myśliwskim z ziemniakami
i surówką
stek z łososia z tostami i surówką

rolada wieprzowa nadziewana warzywami
z talarkami ziemniaczanymi i surówką



kolacja ii
propozycje do wyboru

bigos myśliwski
żurek po zbójnicku
zupa rybna
makaron penne w sosie arabiata
lasagne mięsna

strogonow

kolacja iii
propozycje do wyboru

barszczyk czerwony z dodatkiem
krokiety z mięsem
krokiety z pieczarkami
kapuśniaczki
grzanki czosnkowo-ziołowe

zakąski zimne
2 rodzaje do wyboru

galaretki drobiowe 
schab w galarecie
bałwanki śledziowe
śledź po japońsku
rolada wieprzowa
jajka faszerowane 
pomidory z mozzarellą 



wędliny
0,08 dkg / 1 os.

szynka gotowana
szynka sopocka
szynka z liściem
boczek faszerowany

kiełbasa wiejska

sałatki
3 rodzaje do wyboru - 0,20 dkg / 1 os.

jarzynowa
grecka
porowa
z kurczakiem
selerowa
sos tatarski
regionalna
sałatka z tuńczykiem

napoje zimne
1,5l / 1 os.

pomarańcza
czarna porzeczka
grapefruit
jabłko
woda mineralna
coca – Cola / pepsi



napoje gorące
bez ograniczeń

kawa
herbata

za dodatkową opłatą
stół biesiadny

szynka biesiadna
chleb wiejski
smalczyk
micha pierogów
boczek rolowany
pasztet domowy
tarta serowa z warzywami
jajka w sosie jogurtowym ze świeżym
ogórkiem
ogórki mało solne
patera ryb wędzonych
bigos myśliwski
chrzan


