Oferta weselna I *
145 zł/os **
Na powitanie
 Lampka wina musującego
Danie główne


Rosół królewski z makaronem





Schabowy na kapuście wiejskiej
Grillowanie polędwiczki z kurczaka na dywanie szpinaku
Karkówka po cygańsku pod pierzynką pieczarek, cebulki oraz boczku





Młode ziemniaczki z masełkiem i koperkiem
Ziemniaczki pieczone po chłopsku
Kluski śląskie

 Bukiet surówek
-sałatka fresh mix sałat z rucolą z sosem vinegrette
-buraczki
-kapusta wiejska
Zimna płyta
Mięsa pieczone autorstwa szefa kuchni serwowane na lustrze
 Karkówka szpikowana czosnkiem
 Schab na staropolską nutę
 Rolada z boczku
 Tymbaliki drobiowe
Delikatesy stołu serwowane na paterach
 Sałatka caparesse z mozarellą, pomidorami i świeżą bazylią
 Sałatka po żydowsku lub jarzynowa
 Sledzie w dwóch odsłonach
-po cygańsku / z cebulką w oleju lub w śmietanie
 Deska serów z bakaliami
 Jaka z musem
-z wędzonego łososia
-z pieczarkowym
 Masełko czosnkowe
 Pieczywo mieszane
Danie na ciepło:
 Barszcz z krokietem
Danie wieczoru
Płonąca szynka wieprzowa podawana z sosem śliwkowym oraz pieczywem

Napoje – bez limitu
 Gazowane , soki
 Kawa i herbata

Opcje dodatkowe
Lustro ryb z „naszej wędzarni”
 Wędzony łosoś w towarzystwie jesiotra, pstrągów i roladek nadziewanych
paluszkami krabowymi otulonych algami morskimi z dekoracją owoców morza
( krewetki tygrysie, muszle z kawiorem, raki czerwone) 20 zł/os
 Tort weselny prostokątny 55 zł // kg
 Sernik wiedeński 5 zł/os
 Szarlotka 5 zł/os
 Deser lodowy ( trzy gałki lodów, owoce , bita śmietana, polewa) 10 zł/os
 Owoce 3 zł/os
 Alkohol
-Wódka Krupnik 0.5l 25 zł/but
-Wódka Wyborowa 0.5l 30 zł/but
-Wódka Absolut 0.5l 45 zł/ but
-przy opcji z własnym alkoholem dopłata 6 zł / os
*Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
Oferta ma wyłącznie charakter informacyjny.
**Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od doboru menu, terminu oraz ilości osób
( w tym dzieci )

Oferta weselna II*
155 zł / os **
Na powitanie
 Lampka wina musującego
Danie główne


Rosół z makaronem





Wieżyczki drobiowe nadziewane szpinakiem i serem feta sosie kremowym
Grillowanie polędwiczki wieprzowe podawane na sosie borowikowopodgrzybkowym
Schab po cygańsku pod pierzynką pieczarek, cebulki oraz boczku





Młode ziemniaczki z masełkiem i koperkiem
Ziemniaczki pieczone po chłopsku
Kluseczki śląskie

 Bukiet surówek
-sałatka fresh mix sałat z rucolą z sosem vinegrette
-buraczki
-kapusta wiejska
Zimna płyta
Mięsa pieczone autorstwa szefa kuchni serwowane na lustrze
 Karkówka szpikowana czosnkiem
 Schab na staropolską nutę
 Rolada z boczku
 Puszyty pasztecik wieprzowy z sosem żurawinowym
 Tymbaliki drobiowe
Delikatesy stołu serwowane na paterach
 Sałatka caparesse z mozarellą, pomidorami i świeżą bazylią
 Sałatka grecka
 Sledzie w dwóch odsłonach
-po cygańsku / z cebulką w oleju lub w śmietanie
 Deska serów z bakaliami
 Jaka z musem
-z wędzonego łososia
-z pieczarkowym
 Masełko czosnkowe
 Pieczywo mieszane
Danie na ciepło:
 Flaczki po staropolsku podawane z pieczywkiem z naszego pieca
Danie wieczoru
Faszerowana kaczka pieczona w towarzystwie złocistych kopytek

Napoje – bez limitu
 Gazowane , soki
 Kawa i herbata

Opcje dodatkowe
Lustro ryb z „naszej wędzarni”
 Wędzony łosoś w towarzystwie jesiotra, pstrągów i roladek nadziewanych
paluszkami krabowymi otulonych algami morskimi z dekoracją owoców morza
( krewetki tygrysie, muszle z kawiorem, raki czerwone)ok. 20 zł/os
 Tort weselny prostokątny 55 zł // kg
 Deser Sernik wiedeński 5 zł/os / Szarlotka 5 zł/os
 Deser lodowy ( trzy gałki lodów, owoce , bita śmietana, polewa) 10 zł/os
 Owoce 3 zł/os
 Alkohol
-Wódka Krupnik 0.5l 23 zł/but
-Wódka Wyborowa 0.5l 28 zł/but
-Wódka Absolut 0.5l 40 zł/ but
-przy opcji z własnym alkoholem dopłata 6 zł / os
*Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
Oferta ma wyłącznie charakter informacyjny.
**Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od doboru menu, terminu oraz ilości osób
( w tym dzieci )

Oferta weselna III *
170 zł/os **
Danie główne


Rosół z makaronem





Pierś z kurczaka otulona boczkiem na sosie tymiankowym
Grillowanie polędwiczki wieprzowe podawane na sosie borowikowopodgrzybkowym
Grillowany łosoś podawany na dywanie szpinaku z płatkami migdałów





Młode ziemniaczki z masełkiem i koperkiem
Ryż kolorowy
Kluski śląskie

 Bukiet surówek
-sałatka fresh mix sałat z rucolą z sosem vinegrette
-buraczki
-z białej kapusty
Zimna płyta
Mięsa pieczone autorstwa szefa kuchni serwowane na lustrze
 Karkówka szpikowana czosnkiem
 Schab na staropolską nutę
 Rolada z boczku
 Puszyty pasztecik wieprzowy z sosem żurawinowym
 Wędzony schab adwokacki z musem chrzanowym
 Tymbaliki drobiowe
Delikatesy stołu serwowane na paterach
 Sałatka caparesse z mozarellą, pomidorami i świeżą bazylią
 Sałatka z wędzonym łososiem
 Sledzie w dwóch odsłonach
-po cygańsku / z cebulką w oleju
 Deska serów z bakaliami
 Jaka z musem
-z tuńczyka
-z pieczarkowym
 Masełko czosnkowe
 Pieczywo mieszane
Danie na ciepło:
 Boeuf strogonow
Danie wieczoru
Płonący udziec wieprzowy podawany z ziemniaczkami pieczonymi w ziołach oraz sosem
żurawinowo - chrzanowym
Napoje – bez limitu
 Gazowane , soki / Kawa i herbata

Opcje dodatkowe
Lustro ryb z „naszej wędzarni”
 Wędzony łosoś w towarzystwie jesiotra, pstrągów i roladek nadziewanych
paluszkami krabowymi otulonych algami morskimi z dekoracją owoców morza
( krewetki tygrysie, muszle z kawiorem, raki czerwone)ok. 20 zł/os
 Tort weselny prostokątny 55 zł // kg
 Sernik wiedeński 5 zł/os
 Szarlotka 5 zł/os
 Deser lodowy ( trzy gałki lodów, owoce , bita śmietana, polewa) 10 zł/os
 Owoce 3 zł/os
 Alkohol
-Wódka Krupnik 0.5l 20 zł/but
-Wódka Wyborowa 0.5l 25 zł/but
-Wódka Absolut 0.5l 40 zł/ but
-przy opcji z własnym alkoholem dopłata 6 zł / os
*Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
Oferta ma wyłącznie charakter informacyjny.
**Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od doboru menu, terminu oraz ilości osób
( w tym dzieci )

