
 

 

Oferta weselna 2020   

 

 

''Cała Naprzód'' to restauracja w Ośrodku Kultury Morskiej przy 

Długim Pobrzeżu, w samym sercu Głównego Miasta. Naszą restaurację 

wyróżnia przede wszystkim lokalizacja - czwarte piętro budynku 

sąsiadującego z Żurawiem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

symboli Gdańska. Oprócz pysznego jedzenia gości czeka prawdziwa 

uczta dla oczu, jako że z tarasu restauracji rozpościera się fantastyczny 

widok na Wyspę Spichrzów oraz przystań jachtową Marinę 

Gdańsk. Dysponujemy salą mieszczącą do 120 osób.  
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Menu obiad  

 

 

100 zł  
Przywitanie Pary Młodej 

 chlebem i solą  
Aperitif dla każdego: 

Wino musujące  
 

Zupa: 
Rosół z białego ptactwa z makaronem 

Krem z brokułów z prażonymi migdałami 

 
 

Danie główne: 
Roladka z kurczaka faszerowana (grzybami, 

szpinakiem, warzywami korzennymi  
– do ustalenia) z puree i sałatą z 

warzywami i sosem vinegret 
 

Pieczeń z szynki w sosie z gorgonzoli  
z kluseczkami i glazurowaną marchewką 

 
 

Deser: 
Sernik cynamonowo - miodowy  

 
 

Danie gorące po północy:  
Barszcz czerwony z pasztecikiem  

 
 
 

Menu do kompozycji własnej najpóźniej na 
14 dni przed, dla każdego taki sam zestaw.  

 

130 zł  
Przywitanie Pary Młodej 

 chlebem i solą  
Aperitif dla każdego: 

Wino musujące 
 

Zupa: 

Żur z jajem i białą kiełbasą 

Krem z kurczaka i białych warzyw z 

grzankami 

Zupa rybna z owocami morza 

 
Danie główne: 

Pieczona kaczka na sosie żurawinowym  
z jabłkiem i ziemniakami 

 
Polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim 
faszerowana pieczarkami z puree z marchwi 

 i sosem tymiankowym 
 

Sandacz duszony w borowikach  
z blanszowanym brokułem i kaszą pęczak 

 
 

Deser: 
Tarta karmelowa  

Ciasto orzechowe z musem malinowym  
  

 
Danie gorące po północy:  

Beef strogonof  
 

Menu do kompozycji własnej najpóźniej na 
14 dni przed, dla każdego taki sam zestaw.  

  
 

150 zł  
Przywitanie Pary Młodej 

 chlebem i solą  
Aperitif dla każdego:  

Wino musujące 
 

Przystawka: 
Carpaccio z buraka z kozim serem 

Rostbef z musem chrzanowym  

Zupa: 

Zupa rybna z owocami morza 

Zupa gulaszowa z chili 

Krem ze szparagów z migdałami  

Danie główne: 
Filet z suma, szpinak, ziemniaki,  

sos z zielonego pieprzu  
 

Zrazy radziwiłłowskie z pieczoną kaszą 
gryczaną i zasmażanymi burakami 

 
Pieczona kaczka na sosie żurawinowym  

z jabłkiem i ziemniakami 
 

Deser: 
Brownie z sosem truskawkowym  

Torcik malinowy  
 

 Danie gorące ok. 21 
Płonąca szynka  

 
Danie gorące po północy:  

Beef strogonof  
 

Menu do kompozycji własnej najpóźniej na 
14 dni przed, dla każdego taki sam zestaw. 



Menu zakąski zimne - bufet szwedzki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 zł  
 

Bufet zimny:  

 

Śledź po kaszubsku z rodzynkami 

Schab z musem chrzanowym 

Boczek rolowany z czosnkiem 

 i majerankiem 

Karkówka pieczona w świeżych 

ziołach z musztardą  

Pasztet z kaczki z wątróbką 

Szynka dojrzewająca z melonem  

Sałatka caprese 

Sałatka ziemniaczana z boczkiem  

i kiszonym ogórkiem 

Sałatka z pieczonych warzyw 

Pieczywo  

 

Bufet deserowy: 

Szarlotka 

Sernik   

 

 

 

100 zł  
 

Bufet zimny:  

 

Tatar ze śledzia  

Gravlax z łososia  

Schab z musem chrzanowym 

Rostbef pieczony na różowo z sosem tatarskim 

Pasztet z kaczki z wątróbką 

Tymbaliki z kurczaka z sosem czosnkowym 

Szynka dojrzewająca z melonem  

Schab w sosie tuńczykowym z kaparami i rukolą 

Szynka cielęca w sosie z anchois 

Sałatka ziemniaczana z boczkiem i kiszonym 

ogórkiem 

Deska serów z owocami i orzechami 

 

Bufet deserowy: 

Sernik cynamonowo- miodowy  

Ciasto orzechowe  

Mus czekoladowy z sosem malinowym  

 

 

130 zł  
 

Bufet zimny:  

 
Tatar z pstrąga wędzonego  

z korniszonem 

Karkówka pieczona w świeżych ziołach 

 z musztardą  

Pasztet z białego ptactwa z sosem 

cumberland i marynatami 

Pasztet z kaczki z wątróbką 

Carpaccio wołowe z serem bursztyn 

 i chrupiącą rukolą 

Szynka dojrzewająca z melonem  

Sałatka z owocami i sosem malinowym 

Sałatka ryżowa z wędzonym kurczakiem 

Sałatka tradycyjna jarzynowa 

Sałatka z pieczonych warzyw 

Deska serów z owocami i orzechami 

Deska kiełbas suszonych  

 

Bufet deserowy: 

Sernik  

Tarta karmelowa  

Waniliowy crème brulle  

 

 



Dodatki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoje bez limitu: 

 
Wariant I 20 zł 

Kawa, herbata, woda, soki 
 

Wariant II 30 zł 
Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane 

 
Wariant III 20zł 

Kawa, herbata, napoje własne 
 

 

 

 
 
 

Alkohole: 
Własne „Korkowe”- 15 zł/osoba 

 
Open Bar: 

 
Wariant I 60 zł 

Wódka, piwo, wino białe, wino czerwone  

Wariant II 95 zł 

Wódka, piwo, wino, whisky, gin, rum  
 

Alkohole od restauracji: 
Butelka wina 0,7 l = butelka wódki 0,5 l = 45 zł  

 
 

 
 

 
 

Organizacja niezapomnianych  zaślubin na naszym 

tarasie widokowym do 40 Gości weselnych  

 

Atrakcje dodatkowe: 

Tort weselny 18 zł/osoba 

Tort własny 9 zł/osoba  

Udziec prosiaka 19 zł/osoba 

Dzik 20 - 25 zł/osoba 

Fontanna czekoladowa 9 zł/osoba 

Pokaz barmański – 1500- 2000 zł 

Wiejski stół - 12 zł/osoba 

Grill na tarasie podczas wesela 20 - 25 zł/osoba 

 

Ceny orientacyjne- możliwości negocjacji w zależności  

od terminu.  

Układ stołów- okrągłe, podkowa, litera T. 

Dzieci do lat 10 – płatne 50% wartości menu. 

Umowę podpisujemy do godziny 4 dnia następnego. 

Posiadamy portfolio usług dodatkowych takie jak Dj, 

orkiestra, florystka itp. Możemy pomóc w organizacji 

całości uroczystości.  
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Mamy nadzieję, że oferta okaże się 
interesująca i będziemy mieli przyjemność 
zorganizować dla Państwa uroczystość 
weselną. Pragniemy podkreślić, że zawsze 
elastycznie dostosujemy się do oczekiwań 
naszych Gości.  
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o 
kontakt,  
z przyjemnością udzielimy dalszych 
informacji. 
 
Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata 
zadatku w wysokości 1000 zł.  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


