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189 zł/os.

Przywitanie Gości chlebem i solą
Lampka wina musującego dla Gości



Przystawki:
wolno pieczony łosoś na serku ze szczypiorkiem i macerowanym pomidorkiem 

cherry i piklowana cebulką
lub

panierowany camembertem na sałacie z dressingiem mango

Zupy
do wyboru:

krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
lub

krem z porów z wędzoną szynką i migdałami



Dania główne:
do wyboru:

stek z indyka na szparagowej fasolce z grzybami i boczkiem
lub

kurczak faszerowany wieprzowiną i serem na bukiecie warzyw
lub

polędwiczka wieprzowa podana z pieczonymi burakami na dressingu z wasabi
lub

schab pieczony w aromacie kminku z jałowcem z grzybami w sosie 
śmietanowym

Dodatki
do wyboru:

pure
frytki

opiekane ćwiarki ziemniaków 
ryż



Zestaw surówek
(trzy rodzaje do wyboru)

ćwikła z chrzanem
surówka z marchwi z brzoskwinią

surówka z białej kapusty
surówka z kapusty pekińskiej na słodko

colesław

DESER
do wyboru:

torcik bezowy przekładany malinami
lub

szarlotka z kardamonem i gałką lodów czekoladowych



Dania gorące:
I

pieczona karkówka w sosie majerankowym podana z kluseczkami gnocchi i 
surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem i pomidorem

lub
tortilla z kurczakiem i warzywami z sosem taco i surówką a' la tzatzyki

II
bouef strogonow podany w cieście francukim z piklowanym ogórkiem

lub
bogracz

lub
zupa z indyka z pomidorami i groszkiem cukrowym

III
barszcz czerwony z pasztecikiem 

lub
żurek z jajkiem



PŁYTA:
(3 sałatki do wyboru)

sałatka jarzynowa
sałatka brokułowa z kurczakiem

sałatka z porów z piklowanymi warzywami
sałatka z paluszkami krabowymi z sosem koktailowym 

sałatka grecka
capresse

trufle z kurczaka z dipem czosnkowym, sałatka śledziowa 
volaventy ze szpinakiem, deska serów

dorsz macerowany na julienne warzywnym w pomidorach
galaretki drobiowe, pólmisek wedlin
półmisek mięs pieczonych, pieczywo

Kawa, herbata bez ograniczeń, woda mineralna w dzbankach z cytryną i miętą, 1 l soku 
owocowego/os., 

3 x 0,33 l coca-cola, fanta, sprite

Patery świeżych owoców



W cenie również:

klimatyzowana sala restauracyjna
białe okrycia na krzesła

dekoracja stołów
obsługa kelnerska

komfortowy pokój dla nowożeńców ze śniadaniem serwowanym do pokoju
atrakcyjne ceny pokoi dla Gości weselnych

degustacja dań weselnych
uroczysta kolacja w restauracji w pierwszą rocznicę ślubu

parking
wi fi w całym obiekcie



DODATKOWO PŁATNE:

STÓŁ SŁODKOŚCI – 15 zł/os.

tiramisu
galaretki owocowe

panna cotta
fontanna czekoladowa
muffinki czekoladowe

patisjer waniliowy z wiśniami
ciasto bananowe

żelki, rurki, pianki
ciasteczka bankietowe



DODATKOWO PŁATNE:

STÓŁ WIEJSKI – 18 zł/os.

udziec pieczony
pierogi ruskie

pierogi z kapustą i grzybami
pierogi z mięsem

deska wiejskich wędlin
pieczone ziemniaki z masłem czosnkowym

żeberka na kapuście
kaszanka 

żurek wiejski z jajkiem
bigos

proziaki



DODATKOWO PŁATNE:

STÓŁ RYBNY – 26 zł/os.

łosoś faszerowany warzywami 
pstrąg nadziany grzybami 
sałatka z owoców morza

roladki rybne z orzechami
carpaccio z łososia na pieczonych buraczkach


