Menu Wesela
PROPOZYCJA 1
Cena od 180 zł brutto od osoby

PRZEKĄSKI ZIMNE
Schab faszerowany musem chrzanowym w błyszczącej galarecie
Koreczki serowe z owocami
Kabanosy
Salami
Roladki z szynki z warzywami i kremowym serkiem ubrane pomidorkami cherry
Sałatka pieczarkowa
Sałatka grecka
Wybór jaj z pikannymi pastami
Ruloniki naleśnikowe z wędzonym łososiem na zimno
Grzybki marynowane
Ogórki faszerowane twarożkiem z nowalijkami
Pieczarki faszerowane
Masło ziołowe

Pieczywo

DANIA GORĄCE SERWOWANE
Obiad
Consomme royale – rosół na wołowinie karmelizowany z kluseczkami
Devolail nadziewany serem zółtym
Ziemniaki zapiekane po polsku
Bukiet surówek

Dania gorące
Rolada z kurczaka po staropolsku
Mix nuggets w panierkach w słoneczniku , dyni , sezamie z sosami
Schab faszerowany kurkami w złotej panierce
Warzywa gotowane
Beuf Strogonoff z bułeczkami coctailowymi
Barszcz czerwony z pasztecikiem

BUFET KAWOWY
Wybór herbat smakowych
Kawy smakowe z dodatkami

PROPOZYCJA 2
Cena od 188 zł brutto od osoby

PRZEKĄSKI ZIMNE
Wędliny z wędzarni
Pasztet z dziczyzny
Plejada serów zółtych
Kurczak faszerowany morelą i śliwką w glazurze
Befsztyk tatarski w oprawie korniszonów
Sałatka hawajska z grillowanym kurczakiem
Sałatka z łososia z sosem czosnkowym
Sałatka szynkowa z serem żółtym
Jajo faszerowane pastami w różnych smakach
Zawijasy śledziowe w dwóch smakch
Pomidorki z bazylią i serem mozzarella
Pikle marynowane , dipy
Masło ziołowe
Pieczywo

DANIA GORĄCE SERWOWANE
Obiad
Krem pieczarkowy z krutonami
Snadacz w sosie cytrynowym
Ryż kolorowy
Sałaty mieszane

Dania gorące
Pieczona karkówka w sosie ciemnym
Kluseczki ślaskie
Schab po szwajcarsku
Faszerowane szpiankiem kieszonki drobiowe
Warzywa z patelni
Żurek staropolski z kiełbaską białą

BUFET KAWOWY
Wybór herbat smakowych
Kawy smakowe z dodatkami

PROPOZYCJA 3
Cena od 198 zł brutto od osoby

PRZEKĄSKI ZIMNE
Rożek z pieczonego schabu faszerowany musem tuńczykowym
Ryba po grecku w warzywach
Patera wędlin
Ruloniki z szynki z polskimi jarzynami
Sałatka z indyka wędzonego
Sałatka grecka
Sałatka cezara
Wybór jaj z sosami
Łosoś wędzony faszerowany serkiem mascarpone
Faszerowane papryczki
Szparagi w szynce
Pasztet z żurawiną
Tyma bali ki drobiowe
Wach l arz śledzi w t rzech sma k ach
Masło ziołowe
Pieczywo

DANIA GORĄCE SERWOWANE
Obiad
Żurek stropolski na wędzonce
Polędwiczki wieprzowe w borowikach
Kopytka
Bukiet surówek

Dania gorące
Zestawa mięs grilowych i szaszłyki
Pierś z kurczaka zapiekana ze szpinakiem i serem feta
Schab po myśliwsku
Ziemniaki opiekane
Dorsz w sosie holenderskim
Zupa gulaszowa

BUFET KAWOWY
Wybór herbat smakowych
Kawy smakowe z dodatkami

Dzieci do lat 3-ch gratis - od 3 do 10lat 70% ceny.
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