
PROMOCJA (w okresie od 1 listopada do 31 marca) 

MENU WZBOGACONE W CENIE MENU PODSTAWOWEGO 
 

MENU WESELE 2016 - 2017 WERSJA  PODSTAWOWA – 170 zł / osoba 
 

Obiad   

(Zupa jedna do wyboru dla wszystkich gości )  
Tradycyjny rosół z makaronem lub Zupa krem z pomidorów z bazylią  

 

Mięso 3,5 porcji / osoba 

Kotlet schabowy panierowany 

Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym 

Filet z kurczaka zapiekany z warzywami 

Polędwiczka wieprzowa w sosie węgierskim 

Kotlet De volaille z masełkiem 

Udko faszerowane porem i boczkiem 

Filet z indyka zapiekany ze szpinakiem, pomidorem suszonym i serem mocarellą 

Dorsz panierowany  

 

 

Dodatki skrobiowe 2 porcje / osoba 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Kluski śląskie 

Frytki 

 

Dodatki witaminowe 2 porcje / osoba 

Bukiet surówek (marchewka z pomarańczą, seler z rodzynką, z kapusty pekińskiej) 
Kapusta zasmażana / Kapusta modra 

Warzywa na parze 

 

Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami 

 

Zakąski zimne 5 porcji / osoba   

Terinna drobiowa z warzywami 

Polędwiczka wieprzowa z serem feta i pomidorem suszonym 

Karkówka kolorowa 

Schab z masłem chrzanowym 

Roladki z szynki ze szparagami 

Śledź pod pierzynka 

Ryba po grecku 
Rolada serowa faszerowane szpinakiem 

Sałatka grecka 
Sałatka jarzynowa 

Pieczywo bankietowe, Masło 

 

Kolacja ciepła I (mięso 1,5 porcji / osoba)    godz. 22.30 
Barszcz czerwony czysty 

Żeberka na kapuście węgierskiej 

Golonka po bawarsku 

 

Tort weselny    godz. 23.45  

(we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą)  

 

Kolacja ciepła II    godz. 01.00   
Flaki 

Szynka w sosie chrzanowym z kopytkami 

 

Kolacja  ciepła III    godz. 02.30 
Żurek królewski z jajkiem 



 

MENU WESELE 2016 - 2017  WERSJA WZBOGACONA - 200 zł / osoba 
 

Obiad   

(Zupa jedna do wyboru dla wszystkich gości )  
Tradycyjny rosół z makaronem lub Zupa krem z pomidorów  

Mięso 4p/osoba 

Kotlet schabowy faszerowany pieczarką 

Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym 

Filet z kurczaka zapiekany z warzywami 

Polędwiczka wieprzowa z boczkiem w sosie z kolorowego pieprzu 

Kotlet De volaille z masełkiem 

Udko kacze w sosie winnym  

Filet z indyka zapiekany ze szpinakiem , pomidorem suszonym i serem mocarellą 

Łosoś grillowany w ziołach  

 

Dodatki skrobiowe 2,5p/osoba 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Kluski śląskie 

Frytki 

Ziemniaki pieczone w ziołach  

Dodatki witaminowe 2,5p/osoba 

Bukiet surówek(marchewka z pomarańczą, seler z rodzynką, z kapusty pekińskiej) 
Kapusta zasmażana  

Warzywa na parze 

 

Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami  

 

Zakąski zimne 5,5p/osoba   

Tatar z jajkiem 

Terinna drobiowa z warzywami 

Polędwiczka wieprzowa z serem feta i pomidorem suszonym 

Karkówka kolorowa 

Schab z masłem chrzanowym 

Galaretka drobiowo-wieprzowa 

Pstrąg faszerowany w galarecie  
Ryba po grecku 
Rolada serowa faszerowane szpinakiem 

Sałatka grecka 

Sałatka jarzynowa 

Pieczywo bankietowe, Masło 

 

Kolacja ciepła I  godz. 22.00 

Zupa gulaszowa 

Kolacja ciepła II   (mięso 1,5p/osoba)   godz. 23.15 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Żeberka na kapuście węgierskiej 

Golonka po bawarsku 

Karkówka w sosie cygańskim 

 

Tort  weselny  godz. 23.45 (we własnym zakresie lub za dodatkową opłata)  

 

Kolacja ciepła III   godz. 01.00   

Flaki 

Szynka w sosie chrzanowym z kopytkami 

Kolacja IV  godz. 02.30 

Żurek królewski z jajkiem 


