W SKŁAD CENY 220ZŁ/OS. WCHODZI:
LAMPKA SZAMPANA NA POWITANIE DLA GOŚCI
CHLEBEK WESELNY
5 DAŃ GORĄCYCH (W TYM 2 ZUPY)
10 PRZEKĄSEK ZIMNYCH
WYBÓR CIAST
OWOCE SEZONOWE
KAWA, HERBATA – W FORMIE BUFETU, BEZ OGRANICZEŃ
NAPOJE GAZOWANE – BEZ OGRANICZEŃ
SOKI – BEZ OGRANICZEŃ
POKROWCE POWYŻEJ 120 OSÓB PEŁNOPŁATNYCH GRATIS
TORT POWYŻEJ 150 OSÓB PEŁNOPŁATNYCH GRATIS
STÓŁ WIEJSKI POWYŻEJ 180 OSÓB PEŁNOPŁATNYCH GRATIS
DANIA GORACE – ZUPY
Rosół tradycyjny
Flaczki po warszawsku
Zupa grzybowa z łazankami
Zupa gulaszowa po węgiersku
Strogonow
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Barszcz biały z jajem i kiełbasą
Barszcz czerwony z uszkami lub krokietami
Zupa pieczarkowa
Krem z pomidorów z musem z avokado
Krem z dyni (sezonowo)
Krem z borowików
Krem z pieczonych ziemniaków z chrupiącą szynką
Zupa serowa z julienne warzywnym i pulpecikami drobiowymi
Chłodnik
Krem z brokułów posypany prażonymi pestkami dyni
Zupa taj z kurczakiem i warzywami orientalnymi
Kapuśniak z wędzonym boczkiem
Zupa królewska z pulpecikami drobiowymi
Krem ze szparagów z parmezanem (sezonowo)
DODATKI SKROBIOWE DO DAŃ GORĄCYCH
Ziemniaki z wody z koperkiem
Ziemniak pieczony z masełkiem i śmietanką
Ziemniak pieczony z mozzarellą
Ziemniaki po Polsku
Talarki ziemniaczane
Kuleczki ziemniaczane
Zapiekanka ziemniaczana z tymiankiem i cebulką
Rosti ziemniaczane z gałką muszkatołową
Placuszki ziemniaczane
Puree z zielonego groszku i ziemniaków
Puree z dyni i ziemniaków (sezonowo)
Kopytka
Kopytka z szpinakiem
Kluski śląskie
Ryż
Ryż rozmaitości
Risotto na białym winie
Tarta ze szpinakiem
Ziemniaki faszerowane
Placki z cukinii
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DANIA GORACE MIĘSNE
Zrazy francuskie z suszonymi pomidorami i mozzarellą w sosie
szczypiorkowo serowym
Kark wieprzowy w sosie pieczarkowym
Udzik drobiowy faszerowany w sosie kurkowym
Tradycyjny schabowy
Filet z kurczaka faszerowany serem i pieczarkami w sosie blue
Filet z kurczaka panierowany
Roladki wieprzowe w sosie z podgrzybków
Gołąbki z włoskiej kapusty w sosie borowikowym
Cordon-blue z serem i szybką w sosie blue
Delikatne medaliony z kurczaka w sosie koperkowym
Polędwiczka wieprzowa faszerowana w sosie grzybowym
Kurczaka na chrupko w sosie słodko kwaśnym
Rolada z boczku faszerowana w sosie pieczeniowym
Devolaj z masłem i sosem czosnkowym
Panierowana pierś z kurczaka faszerowana serem i pieczarkami
Pulpety z indyka w sosie koperkowym
Roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą z sosem z pomidorów
suszonych i śmietaną
Żeberka duszone w sosie własnym
Schab duszony z grzybami leśnymi
Karkówka w sosie słodko kwaśnym
Rolada z indyka z suszonymi pomidorami, jarmużem i serem
Pierogi z okrasą (mięso, ruskie, kapusta)
Polędwiczka w cieście francuskim z grzybami
Kurczak w parmezanowej panierce
Placek zbójnicki z gulaszem wieprzowym
Rożki wieprzowe panierowane
Rolada drobiowa w sosie kurkowym
Schab po kowalsku
Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowy
Kulebiak z mięsem wieprzowym i pieczarkami
Płonąca szynka

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
Tagliatelle warzywna z brokułą
Bukiet warzyw na parze
Czerwona kapusta z rodzynkami na ciepło
Kapusta młoda zasmażana (sezonowo)
Buraczki zasmażane
Miodowe buraczki
Warzywa grillowane
Fasolka szparagowa w cukini
Szpinak w śmietanie z pomidorkami
Surówka z marchewki z odrobiną chrzanu
Surówka z selera i rodzynek
Surówka z sałaty pekińskiej i świeżych warzyw
Surówka z czerwonej kapusty
Surówka z sałaty lodowej, pomidora i ogórka
Surówka po staropolsku z buraczków z cebulką
Marchewka baby z masłem czosnkowym
Mizeria
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PRZEKĄSKI ZIMNE
Tatar wołowy
Mięsa pieczone i wędzone
Galantyna drobiowa
Schab po warszawsku w galarecie
Schab ze śliwką pod galaretą
Szparagi w szynce w galarecie
Polędwiczki wieprzowe z brokułami
Pstrąg w galarecie
Łosoś w galarecie
Szczupak faszerowany w galarecie
Sandacz faszerowany w galarecie
Śledź w trzech smakach
Roladki śledziowe
Tatar ze śledzia
Deska serów
Gniazda przepiórcze w sosie ziołowym
Jaja faszerowane
Indyk w maladze
Tymbaliki drobiowe
Ryba po grecku
Rożki z łososia wędzonego z musem chrzanowym
Terina warzywna z fetą w sosie z świeżych ziół
Staropolska szynka w cykorii glazurowana
Melon w szynce parmeńskiej z syropem klonowym
Pomidorowe łódeczki z bazyliowym twarożkiem
Panierowane pieczarki w sosie ziołowo-czosnkowym
Mini tortille z kurczakiem
Pasztet z dzika w bekonie z sosem porzeczkowym
Roladki szpinakowe z łososiem
Roladki szpinakowe z szynką
Bliny gryczane z łososiem i sosem czosnkowym
Paluszki z kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym
Rolada z szynki
Roladki z cukinii faszerowane jakiem, awokado i paluszkami
karbowymi
Szparagi w boczku z grilla (sezonowo) z sosem
Szynkowe ruloniki z ogórkiem, chrzanem i rzodkiewką
Francuskie kulki z mięsem mielonym
Tartaletki mix (łososiem, szynką, awokado)
Ozory wołowe pod galaretą

DODATKOWO PROPONUJEMY PAŃSTWU:
 Grill
 Stół wiejski
 Bufet staropolski na ciepło
 Pieczone prosie
 Pieczony dzik
 Płonąca szynka z dodatkami
 Stół rybny
 Ryby w całości
 Sushi – pokazy
 Pierogowy zawrót
 Grill
 Desery lodowe / sorbety
 Świeżo wyciskane soki warzywno-owocowe
 Dania bezglutenowe
 Dania wegańskie
 Słodki stół z deserkami
 Drink bar
 Candy Bar
 Bar Smoothie
 Piwo beczkowe
 Fontannę czekoladową
 Fontannę alkoholową
 Wybór tortów weselnych
 Pokaz sztucznych ogni
 Sztuczne ognie (Fontanny) na przywitanie
Młodej Pary
 Dekorację kwiatową
 Pokrowce na krzesła
 Wynajem bryczki do ślubu
 Taniec w „chmurach”
 Foto budka
 Ślub w plenerze

PRZEKĄSKI ZIMNE - SAŁATKI
Sałatka grecka z serem feta
Sałatka cezar z grillowanym bekonem
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
Sałatka z makaronu sojowego
Sałatka bankietowa
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka śledziowa
Capreze
Sałatka śledziowa z marynowanym selerem i ananasem
Sałatka chłopska z grillowanym bekonem
Sałatka z wędzonego kurczaka z owocami i kolendrą
Pikantną sałatka z wołowiną i świeżych warzyw
Sałatka gyros
Sałatka krabowa z makaronem i ogórkiem
Sałatka z brokułów z fetą i sosem czosnkowym
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