Menu weselne
260 pln

PRZYSTAWKA SERWOWANA

Pasztet z dzika z konfiturą
cebulową
Wersja wegetariańska:
Pasztet warzywny z konfiturą
cebulową
ZUPA

Tradycyjny rosół na mięsach
mieszanych z makaronem
Wersja wegetariańska
Krem pomidorowy z mozarellą
DANIE GŁÓWNE - SERWIS ROSYJSKI
PODAWANE NA PÓŁMISKACH

Kotlet de volaile z masłem
pietruszkowym
Schabowy panierowany
Rumsztyk wołowy z cebulą
Kaczka pieczona z sosem
żurawinowym
Łosoś pieczony w sosie
cytrynowym
Ziemniaki gotowane
Pieczone ziemniaki
Kapusta zasmażana
Modra kapusta

DLA DZIECI

Nugetsy z kurczaka, frytki,
surówka z marchwi
DANIE GORĄCE

Karkówka wieprzowa pieczona w
sosie grzybowym
Udka z kurczaka pieczone w sosie
tymiankowo - pomidorowym
Kluski śląskie
Frytki
Buraczki zasmażane
Surówka z kapusty pekińskiej
DANIE GORĄCE

Barszyczk czerwony z pasztecikiem
ZIMNE ZAKĄSKI

Półmisek ryb (wędzone, roladki,
pieczone)
Półmisek mięs (schab, karkówka,
kurczak)
Dwa rodzaje śledzi (w śmietanie i
w oleju)
Sałatka z kurczakiem grillowanym
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Kurczak w galarecie
Ryba po grecku
Chrupiące pieczywo, masło, pikle,
chrzan

SŁODKI STÓŁ

Sernik
Beza
Szarlotka
Deserki
Owoce

PAKIET NAPOI
W cenie:
Kawa z ekspresu
Wybór herbat
Soki
Woda mineralna
Napoje gazowane:
12 pln brutto/osoba/bez limitu
Welcome drink:
Wino musujące
40 pln/brutto/butelka
(8 kieliszków)

Wódka Finlandia/0,5l - 50pln/brutto
Wódka Millenium/0,5L - 60pln/brutto
Wódka Nemiroff de luxe/0,5L 60pln/brutto
Wino Oria - 50pln/brutto
Wino Ozzi - 60pln/brutto
OPCJE DODATKOWO PŁATNE

15pln/osoba
Deser serwowany:
Lody z owocami i bitą śmietaną
15pln/osoba
Żurek z pieczona kiełbasą i cebulą
15pln/osoba
Tatar wołowy serwowany

WIEJSKI STÓŁ
Opcja 500 pln/osoba
Wędliny wędzone, parzone,
podrobowe
Kiełbasy (pasztetowa, kaszanka,
kiełbasa swojska)
Szynka, baleron, schab, salceson,
boczek
Smalec, pieczywo, ogórki kiszone

WIEJSKI STÓŁ
Opcja 750 pln/osoba
Wędliny wędzone, parzone,
podrobowe (kiełbasa, kaszanka,
pasztetowa, czarne, szynka,
salceson, schab, boczek, baleron
Smalec, ogórki kiszone, pieczywo
Szynka z nogą, ryby wędzone,
drób wędzony (gęś, kaczka,
kurczak)
Sery wędzone
Pączki swojskie,
Drożdżowiec,
Miody, dżemy
Dodatkowo płatne
50 pln/0,5 l
Hotelowa cytrynówka wstawiona
do Wiejskiego stołu
200 pln/1 kg
Serwowany półmisek krewetek
500 pln
100 kawałków sushi

