
                         

M e n u  w e s e l n e  
MENU WEGETARIAŃSKIE 210 zł/os. 

2019/ 2020 

Obiad:  

Zupy: 
(1 do wyboru) 

*krem szparagowy z grzankami i oliwą szczypiorkową, 
*semi-krem z pieczonej marchwi z kminem i prażonymi pestkami dyni, 

*minestrone warzywne z zacierką makaronową i ziołami. 

Danie główne: 

*rolada sojowa, 
*kotlet seitan z macerowaną czerwoną cebulą, 
*roladka ziemniaczana z porem i serem feta 

 DODATKI: kluski śląskie, ziemniaki gratine z tymiankiem, ryż ziołowy. 

surówki dopasowane 
czerwona kapusta ze śliwką suszoną, młoda kapusta z koperkiem, buraczki słodko-kwaśne na 

zimno, mix sałat z lekkim winegretem.  
 

Ciasto: 

*kruche z owocami sezonowymi, 
*sernik. 
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Zimne Przekąski:  

*placki ogrodowe z rattatouile warzywnym, 
*pasztet z selera z żurawiną, 

*marynowana feta w grillowanym bakłażanie, 
*falafel z sosem tzatziki, 

*smalec z fasoli z ogórkiem kiszonym i cebulą, 
*tatar wegetariański z klasycznymi dodatkami, 

*tarta warzywna z pastą słonecznikową 
+pieczywo, masło 

Dania Gorące:  

1. 
do wyboru 3 pozycje: 

*grillowane żeberka seitan z sosem BBQ,  
*tarta kukurydziana z czerwoną papryką i serem camembert, 

*zapiekana kasza bulgur z pomidorami, serem feta i orzechem włoskim, 
*łazanki z młodej kapusty z wędzoną śliwką, 

*ragout z pieczonych jarzyn z puree ziemniaczanym. 

2. 
do wyboru 1 pozycja: 

*barszcz ukraiński podany z pasztecikiem grzybowym, 
*chowder kukurydziany z chipsami marchwi, 

*Boeuf Stroganoff wegetariański, 
*żuer śląski z grzybami i wędzoną śliwką. 

Wraz z organizacją wesela zapewniamy:  

*soki 1,5 l /os. 
*chleb na powitanie Pary Młodej 

*bufet kawowo-herbaciany 
* woda niegazowana/ gazowana 

*dekoracja (serwetki, świece, pokrowce na krzesła 3zł/szt.) 
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COŚ EXTRA: 

Ekspres do kawy – 300 zł 

Za dodatkową opłata możliwość zamówienia na miejscu: 

*tortu  
*ciasta 

*owoców 

Polecamy asortyment w wyjątkowych cenach:  
 

*wódki: żołądkowa de lux, wyborowa 	 	 	       40zł/0,5l 
*napoje gazowane: fanta, coca-cola, sprite	 	 	   6zł/1l 
*soki owocowe           	 	 	 	 	 	   5zł/1l 

PROMOCJA: 10 pokoi hotelowych, 2os. 1500 zł* (cena regularna 175 zł/ pokój 2 os.).  
*Cena nie obejmuje śniadania 

Nasz zespół w każdej kwestii służy pomocą i doradztwem przy organizacji przyjęcia. 
Jesteśmy w stanie zapewnić kameralny pokaz sztucznych ogni  oraz polecić specjalistów w 

dziedzinie dekoracji i oprawy muzycznej. Nasz Szef kuchni dostosuje menu do wszelakich diet, dań 
wegetariańskich i jarskich oraz jest możliwość personalizacji  do własnych wymagań.
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