Chleb weselny na powitanie
lampka szampana
ZUPA
Krem z białych warzyw z oliwa pietruszkową ichipsem z ziemniaka truflowego
lub
Rosół z makaronem
DANIA GŁÓWNE
Schabowy
Roladka wieprzowa z kasztanami
Devolay
Grillowana pierś z kurczaka z glazurą morelową
Zraz wołowy
Polędwiczka wieprzowa w marynacie wiśniowej
DODATKI
kluski śląskie
kartofelki pieczone z rozmarynem
ziemniaki puree
frytki ( dla dzieci)
kapusta zasmażana z kminkiem
trzy rodzaje surówek
sos pieczeniowy
ZIMNE PRZEKĄSKI
Rolada ze schabu z morelą suszoną otulona boczkiem
Karkówka faszerowana grzybami
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem
Terrina drobiowa z zielonym pieprzem
Kacza pierś sous vide
Sałatka jarzynowa
Sałatka grrecka
Galaretki drobiowe
Śledź w oleju z cebulką
Pasztet pieczony podany z żurawiną
Jajka na sosie tatarskim
Pikle
Sosy, dipy
pieczywo
GORĄCA KOLACJA
gulaszowa
II GORĄCA KOLACJA
udziec wieprzowy pieczony w całości serwowany z warzywami grillowanymi i kartoflami
pieczonymi (serwowany przy gościach )
III GORĄCA KOLACJA
barszcz z krokietem lub pasztecikiem mięsnym

kawa, herbata ( w formie bufetu)
dzbanki z wodą z cytyną oraz z sokami ( łącznie 1 litr / os.)
cana: 230 zł/os.
POPRAWINY
ZUPA
Kwaśnica góralska z wędzonym żeberkiem
lub
Żurek
DANIE GŁÓWNE
Kieszeń z piersi z kurczaka faszerowana warzywami zapiekana mozarellą
ziemniaki z koperkiem
surówki
cena: 70 zł/os.

Chleb weselny na powitanie
lampka szampana
ZUPA
Kerm borowikowy z grzankami i kwaśną śmietaną
lub
Krem z białych warzyw z oliwą truflową i chipsem z ziemniaka truflowego
lub
Rosół z makaronem
DANIA GŁÓWNE
Schabowy
Tradycyjny zraz wołowy
Grillowana pierś z kurczaka z glazurą morelową
Pierś z kaczki sous vide w sosie śliwkowym
Pieczeń z karkówki w sosie pieprzowo-pieczarkowym
Łosoś w prażonych pestkach słonecznika
DODATKI
kluski śląskie
kartofelki pieczone z rozmarynem
ziemniaki puree
frytki ( dla dzieci)
kapusta zasmażana z kminkiem
trzy rodzaje surówek
sos pieczeniowy
ZIMNE PRZEKĄSKI
Rolada ze schabu z morelą suszoną otulona boczkiem
Karkówka faszerowana grzybami
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem
Rolada drobiowa z serem fetą i szpinakiem
Pierś z kaczki sous vide
Pasztety pieczony podawany z żurawiną
Galaretki drobiowe i wieprzowe
Szpinakowa rolada z wędzonego łososia
Sałatka z szynką i ananasem
Sałatka jarzynowa
Śledzie z cebulką
Jajka na sosie tatarskim
Półmisek serów
Pikle
Sosy
Pieczywo
GORĄCA KOLACJA
Udziec wieprzowy pieczony w całości serwowany z warzywami grillowanymi i kartoflami
pieczonymi (serwowany przy gościach )

II GORĄCA KOLACJA
Gulaszowa
III GORĄCA KOLACJA
„Chłopski stół” (golonka, żeberka, grillowany karczek, kapusta zasmażana)
IV GORĄCA KOLACJA
Barszcz z krokietem lub pasztecikiem mięsnym
cana: 260 zł/os.
POPRAWINY
ZUPA
Żurek
lub
Kwaśnica góralska z wędzonym żeberkiem
DANIE GŁÓWNE
kieszeń z piersi z kurczaka faszerowana warzywami zapiekana mozarellą
ziemniaki z koperkiem
surówki
cena: 70 zł/os.

Chleb weselny na powitanie
lampka szampana
ZUPA
rosół z makaronem i warzywami
DANIA GŁÓWNE
pieczeń wieprzowa w sosie tymiankowym
devolay
tradycyjny zraz wołowy
schabowy
roladka z udka trybowanego z warzywami
DODATKI
kluski śląskie
kartofelki pieczone z rozmarynem
ziemniaki puree
frytki ( dla dzieci)
trzy rodzaje surówek
sos pieczeniowy
ZIMNE PRZEKĄSKI
Schab ze śliwką i daktylami
Karkówka glazurowana miodem
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem
Roladka drobiowa ze szpinakiem i serkiem
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Śledź w oleju z cebulką
Galaretki drobiowe
Pasztet pieczony podany z żurawiną
Pikle
Sosy, dipy
pieczywo
I GORĄCA KOLACJA
gulaszowa
II GORĄCA KOLACJA
„chłopski stół” (golonka, żeberka, grillowany karczek, kapusta zasmażana)
III GORĄCA KOLACJA
barszcz z krokietem lub pasztecikiem mięsnym
kawa, herbata ( w formie bufetu)
dzbanki z wodą z cytyną oraz z sokami ( łącznie 1 litr / os.)
cana: 210 zł/os.

POPRAWINY
ZUPA
żurek
DANIE GŁÓWNE
Schab z kością sous vide
ziemniaki z koperkiem
surówki
cena: 70 zł/os.
Kawa, herbata

Powyższe menu jest tylko naszą propozycją.

