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ZŁOTY SEN
PROPOZYCJE MENU WESELNEGO

Chleb weselny
APERITIFF – wino musujące

OBIAD WESELNY
Zupa  
(do wyboru 1 propozycja)

Rosół z makaronem
Krem z brokuł z groszkiem 
ptysiowym
Krem z zielonego groszku 
z grzankami
Zupa szparagowa z grzankami

Danie główne  
(do wyboru 4 propozycje)

Zrazy wieprzowe w sosie
Kotlet schabowy w panierce
Pieczeń wieprzowa w sosie
Karczek w sosie porowym 
Schab southe  
(lub z pieczarkami)
Stek z cebulką
Kotlet mielony
Udko nadziewane pieczarkami
Udko faszerowane mięsem
Udko pieczone
Kotlet drobiowy w panierce
Filet drobiowy nadziewany 
serem
Kotlet drobiowy w sosie 
śmietankowym
Filet drobiowy w sezamie
Filet drobiowy ze szpinakiem
Filet rybny (mintaj, dorsz)

Dodatki  
(do wyboru 2 propozycje)

Ziemniaki
Ćwiartki ziemniaczane
Kluski śląskie

Zestaw surówek 

 
DANIA GORĄCE  
(do wyboru 4 propozycje)

Gołąbki w sosie pomidorowym
Strogonov drobiowy
Zupa gulaszowa
Świeżynka
Żeberka pieczone
Krokiety z mięsem i kapustą 
+ barszczyk
Pasztecik z ciasta francu-
skiego z mięsem + barszczyk

Pikantne pałki drobiowe
Golonka w plastrach z kapu-
sta zasmażaną
Bigos

ZAKĄSKI ZIMNE  
(do wyboru 10 propozycji)

Galaretka drobiowa
Galaretka wieprzowa
Schab po warszawsku
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Sałatka ryżowa
Sałatka z tuńczyka
Sałatka porowa
Sałatka makaronowa
Ryba po grecku
Segmenty rybne w sosie 
słodko – kwaśnym
Śledź w oleju
Śledź po sułtańsku
Śledź po japońsku
Jajko w sosie tatarskim
Maczanki z sosem  
porzeczkowym
Kuleczki mięsne z sosem 
chrzanowym
Pasztet z żurawiną
Pomidory z mozzarellą 

Półmisek warzyw  
sezonowych
Półmisek warzyw  
konserwowych

PÓŁMISEK  
MIĘS PIECZONYCH  
(do wyboru 4 propozycje)

Rolada wieprzowa z kurkami
Rolada drobiowa z pistacjami 
i suszoną papryką
Karczek pieczony w płatkach 
czosnku
Filet z indyka ze szpinakiem 
i fetą
Boczek faszerowany mięsem 
wieprzowym

NAPOJE GORACE 
Kawa, herbata

POPRAWINY   
(do wyboru 1 propozycja)

I DANIE GORĄCE
Żurek
Zraz w sosie 
Kluski śląskie 
Surówka z kapusty czerwonej

   

II DANIE GORĄCE
Flaczki
Filet drobiowy nadziewany 
żółtym serem 
Ćwiartki ziemniaczane
Surówka z marchwi i chrzanu

III DANIE GORĄCE
Kwaśnica
Karczek w sosie porowym
Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej 
z papryką

DESER  
(do wyboru 1 propozycja)

Sałatka owocowa z bitą 
śmietaną
Rolada lodowa z bitą śmietaną
Tiramisu
Biała czekolada ciasto  
wiedeńskie z bitą śmietaną 

ZAKĄSKI ZIMNE ORAZ 
NAPOJE GORĄCE
– asortyment z dnia wesela.


