
                         

M e n u  w e s e l n e  
MENU 310 zł/os. 

2023r 

Obiad:  

Zupy: 
(1 do wyboru) 

*rumiany rosół na wielu mięsach warzywach, 
*zupa z leśnych grzybów z łazankami, 

*zupa krem z pomidorów, 
*kremy z  białych warzyw, 

Danie główne: 
(3 mięsa do wyboru) 

*udko z kurczaka faszerowane boczkiem, 
* polędwiczki wieprzowe w sosie leśnych grzybów, 

*schab w warzywach, 
*schab w sosie myśliwskim, 

*karkówka w ciemnym sosie szpikowana czosnkiem, 
*roladka schabowa z boczkiem i cebulą, 

*tradycyjny schabowy, 
*filet z kurczaka z grillowanymi warzywami i serem, 

*filet z białej ryby w sosie prowansalskim, 
*de volaille drobiowy, 

DODATKI (3x): ziemniaki gotowane/ pieczone, kluski śląskie, ryż, frytki. 

surówki dopasowane do dań 3x 
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Zimne Przekąski:  
(8 rodzai do wyboru) 

*trzy rodzaje mięs pieczonych  
(karkówka, schab  ze śliwką, boczek faszerowany) 

*galaretka wieprzowa lub drobiowa, 
*deska serów z bakaliami, 

*pasztet własnej produkcji z chrzanem lub żurawiną, 
*ryba po grecku, 

*jajka w sosie tatarskim, 
*dowolny wybór śledzi w oleju, pomidorach, śmietanie, 

*sałatka do wyboru (gyros, grecka, wegetariańska, jarzynowa)  
*roladki  z szynki konserwowej z musem chrzanowym, 

*galantyna z kurczaka,  
+pieczywo 

Dania Gorące:  
(3 do wyboru) 

*golonka pieczona po bawarsku, 
*żeberka pieczone na kapuście, 

*szaszłyk drobiowy z ryżem i sałatą w sosie winegret, 
*gałązki drobiowe na sałacie lodowej z sosem czosnkowym, 

*zupa węgierska, 
*krem z leśnych grzybów z łazankami, 

*flaczki po polsku, 
*barszcz czerwony z  pasztecikiem lub krokiet z kapustą, 

* bigos,  
*boeuf strogonow. 

Wraz z organizacją wesela zapewniamy:  

*soki owocowe, napoje gazowane bez limitu 
*woda niegazowana/ gazowana bez limitu, 

*toast winem musującym dla Pary Młodej i Gości, 
*bufet kawowo-herbaciany, 

*owoce w bufecie, 
*dekoracja (serwetki, świece, pokrowce na krzesła, wiązankę kwiatów w jednym kolorze i rodzaju), 

*chleb na powitanie Pary Młodej, 
*apartament (przy minimum 60 os.), pokój o podwyższonym standardzie (min. 40 os.). 

COŚ EXTRA: 
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*Stół Wiejski – 25 zł/os.min.30 os. 

*Udziec pieczony – 25 zł/os (min.50 os.) 

*kasza gryczana 8zł.os/kapusta zasmażana 8zł. os. 

E K S P R E S  D O  K A W Y  G R A T I S ! ! !  

Za dodatkową opłata możliwość zamówienia na miejscu: 

*tortu 
*ciasta 

PROMOCJA: 10 pokoi hotelowych, 2 os. 2500 zł* (cena regularna 295zł/ pokój 2 os.).  
*Cena nie obejmuje śniadania 

Nasz zespół w każdej kwestii służy pomocą i doradztwem przy organizacji przyjęcia. 
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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