
STANDARD
МЕNU



Menu Weselne 
Wersja Standardowa

OBIAD
propozycje do wyboru

ZUPA
rosół z makaronem lub kołdunami
pieczarkowa z oliwkami
krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
krem czosnkowy z grzankami
krem z brokułów

danie główne
2 kawałki mięsa na 1 os. / rodzaje 4-5

filet drobiowy panierowany w płatkach
kukurydzianych
schab nadziewany śliwką
roladki wieprzowe
de volaille
kieszonki schabowe z pieczarkami i cebulą
przysmak bawarski
rolada wieprzowa z warzywami
noga z kaczki

rolada drobiowa z pomidorami suszonymi
i serem
schab z morelą
sztufada wołowa
ziemniaki

tradycyjne powitanie chlebem, solą 
i lampką szampana



surówki 
4 rodzaje do wyboru - 0,20 dkg / 1 os.

buraczki
pekińska
pekińska z oliwkami
marchew z brzoskwinią
seler z rodzynkami
kapusta zasmażana
warzywka z masłem czosnkowym
pekińska z czosnkiem
pekińska z rodzynkami
kapusta włoska

deser
puchar owoców z bitą śmietaną
deser lodowy z sosem wiśniowym z amaretto
pucharek z serkiem mascarpone
sorbet owocowy

kolacja i
propozycje do wyboru

cielęcina fit z pyzami i romanesko
roladka wołowa po „śląsku’’ w sosie 
pieczeniowym z gratiną i surówką
schab po staropolsku w sosie kurkowym
z kluskami śląskimi i surówką
łosoś na ratatuj warzywnym z grzanką
filet z pomidorami suszonymi i serem 
z rozetkami ziemniaczanymi i mix sałat
pieczeń wieprzowa w sosie musztardowym
z ziemniakiem pieczonym i surówką



kolacja ii
propozycje do wyboru

strogonow
potrawka rybna z paluszkami
żurek po zbójnicku
bogracz z dziczyzny z tostami czosnkowymi
filet drobiowy na sałatce w dresingu 
musztardowym

kolacja iii
propozycje do wyboru

barszcz czerwony z dodatkiem
krokiety z mięsem
krokiety z pieczarkami i serem
rożki francuskie z nadzieniem
serowo-brokułowym
kapuśniaczki francuskie
pasztecik z nadzieniem mięsnym

zakąski zimne
4 rodzaje do wyboru

galaretki drobiowe
schab w galarecie
galaretki z łososia
bałwanki śledziowe
śledź po japońsku z jajkiem przepiórczym 
jajka faszerowane tuńczykiem
pomidory z mozzarellą 
ryba panierowana na ratatuj



wędliny
4 rodzaje do wyboru - 0,15 dkg / 1 os.

szynka góralska
szynka słowiańska
boczek faszerowany
kiełbasa wiejska
pasztet domowy
szynka bez dymu
polędwica z pieca

sałatki
4 rodzaje do wyboru - 0,40 dkg / 1 os.

z polędwiczką i winogronem
jarzynowa
grecka
porowa
z kurczakiem
sos tatarski
regionalna
z tuńczykiem
gyros



napoje zimne
2l / 1 os.

pomarańcza
czarna porzeczka
grapefrut
jabłko
woda mineralna
coca – Cola / Pepsi

napoje gorące
bez ograniczeń

kawa
ferbata

owoce
0,5 kg / 1 os.

winogrona białe
winogrona ciemne
mandarynki
banany
ananas



za dodatkową opłatą
stół biesiadny

szynka biesiadna
chleb wiejski
smalczyk
micha pierogów
boczek rolowany
kabanos
salceson
kiełbasa wiejska
pasztet domowy
jajka w sosie jogurtowym ze świeżym
ogórkiem
tarta serowa z pstrągiem
grzybki marynowane
patera ryb wędzonych
ogórki mało solne
chrzan
piwo, alkohol


