MENU WESELNE
Wariant II

POWITANIE MŁODEJ PARY CHLEBEM I SOLĄ
WINO MUSUJĄCE DLA WSZYSTKICH GOŚCI

ZUPY
(DO WYBORU)

Rosół z makaronem
Rosół z lanymi kluskami
Zupa krem (szparagowy, pomidorowy z kluseczkami i parmezanem, z dyni,
z buraka z serem feta)

DRUGIE DANIE
(3,5 PORCJI/OSOBĘ)

Polędwiczki w sosie grzybowo-musztardowym
Zrazy wołowe
Udka z kaczki z owocami
Roladki z serem lazur i pieczarką, w cieście
Schab faszerowany kurkami
Bryzol z suszonym pomidorem
Łosoś w glazurze miodowo-pomarańczowej

DODATKI
(WYBIERAMY 5 RODZAJÓW)

Ziemniaki z wody,
Ziemniaczki pieczone, frytki
Pyzy, kluski śląskie, ryż z warzywami
Zestaw surówek ( z białej kapusty, z selera, marchewka z j abłkiem, z
kapusty pekińskiej )
Kapusta modra na ciepło ze śliwką i rodzynkami
Warzywa gotowane (brokuł, kalafior, młode marchewki, fasolka
szparagowa)
Chrupiące sałaty z warzywami sezonowymi i winegretem
Sos ciemny, sos porowy

DESER
(DO WYBORU)

Pana Cotta z musem truskawkowym, pudrem z białej czekolady
Tiramisu z czekoladą i malinami
Torcik lodowy z musem owocowym
Kawa/herbata

ZIMNE PRZEKĄSKI
(3 PORCJE/OSOBĘ)

Łosoś gotowany na kwaśno
Dzwonek z pstrąga z maj onezem
Galantynki z kurczaka, Karkówka faszerowana
Schab ze śliwką, Szynka w galarecie
Rolada z dorsza z kurkami
Polędwiczki faszerowane
Tatar wołowy
Polędwica w cieście francuskim z sosem tzatzyki
Peklówka z musem chrzanowym
Pasztet drobiowy z sosem żurawinowym

SAŁATKI
(3 RODZAJE DO WYBORU)

Sałatka grecka
Sałatka z kalafiora z koperkiem
Sałatka z krewetkami
Sałatka z kurczakiem i parmezanem z sosem cezar
Sałatka z camembertem i dresingiem gruszkowym
Barszcz

KOLACJA I
(2 PORCJE/OSOBĘ)
Golonka po bawarsku lub gotowana
Wieprzowina w sosie myśliwskim
Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy z sezonowymi warzywami
Poliki wieprzowe w sosie własnym
Pieczywo, Masło
Chrzan, Musztarda

KOLACJA II
( DO WYBORU 2 DANIA)

Żurek
Flaki
Zupa węgierska
Zupa meksykańska na ostro
Do każdego dania podane pieczywo

DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ DANIE
SERWOWANE PRZEZ KUCHARZA:
Udziec wieprzowy z ziemniakami i kapustą 70, 00 zł/kg
Pierś z indyka podprawiona miodem i koniakiem 70, 00 zł/kg
Indyk w całości 70, 00 zł/kg
Udziec z dzika 120, 00 zł/kg
Dzik w całości 60, 00 zł/kg ( koszt całego dzika to ok. 3. 000, 00 zł)
lub inne. . .

KAWA/HERBATA, SOKI, WODA MINERALNA
ORAZ OWOCE SĄ WLICZONE W CENĘ

KOSZT: 220,00 ZŁ/OSOBĘ

