
Menu  
Bankiety – Wesela

Zupy

1. Rosolnik + buletki mięsne
2. Flaki
3. Bulion z kołdunami
4. Rosół z makaronem
5. Gulaszowa – Boeuf Strogonow
6. Węgierska
7. Barszcz czerwony (krokiet, pasztecik, ptyś, pierogi)
8. Ogórkowa ze świeżych ogórków
9. Borowikowa (łazanki, groszek ptysiowy)

Dania główne

Drób

1. Pierś z kurczaka w domowej panierce, ziemniaki, 
    zestaw surówek
2. De Volaille (ser żółty – pleśniowy, pieczarki), ziemniaki,  
    zestaw surówek
3. Pierś w śmietanie z tymiankiem, ziemniaki – ryż,  
    zestaw surówek
4. Pierś z kurczaka duszona w sosie z cebuli i papryki, 
    ziemniaki – ryż, zestaw surówek
5. Kurczak po chińsku, ryż, surówka z kapusty pekińskiej
6. Udko z kurczaka z pieczarkami lub bigosem
7. Roladka z kurczaka z szynką i serem żółtym, ziemniaki,   
    zestaw surówek
8. Pierś w cieście półfrancuskim, ziemniaki, zestaw surówek



Menu  
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Wołowina

1. Boeuf Strogonow, kluski śląskie, kapusta modra
2. Zraz wołowy, kluski śląskie, kapusta modra

Wieprzowina

1. Schabowy w panierce domowej, ziemniaki, 
    zestaw surówek
2. Schabowy po neapolitańsku, ziemniaki, zestaw surówek
3. Schabowy po parysku, ziemniaki, zestaw surówek
4. Szpic cygański ze schabu, ziemniaki, zestaw surówek
5. Kula schabowa, ziemniaki, brokuły
6. Schabowy po radomsku, ziemniaki, zestaw surówek
7. Pieczeń wp. w sosie własnym, ziemniaki, zestaw surówek
8. Schab po cygańsku, kluski śląskie, kapusta modra
9. Golonki peklowane + kapusta zasmażana
10. Szynka z kapustką
11. Stek z cebulą
12. Bryzol Wieprzowy
13. Sztuka mięsa w leśnych specjałach w otoczce kluseczek   
    z bukietem warzyw

Ryby

1. Sola w sosie krewetkowym, ziemniaki, zestaw surówek
2. Sola po włosku, ziemniaki, zestaw surówek
3. Sola w sosie szafranowym z kawiorem, ziemniaki,  
    zestaw surówek
4. Karp zapiekany w śmietanki, ryż, zestaw surówek
5. Pstrąg saute, sos tzatziki, ziemniaki, zestaw surówek
6. Ryba po żydowsku
7. Karp bosmanski



Menu  
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Dodatki do dań głównych

1. Surówka z białej kapustki
2. Surówka z czerwonej kapustki
3. Surówka z marchwi i jabłka
4. Surówka z nowalijek
5. Surówka (pomidor, ogórek, papryka, sałata lodowa,   
    pietruszka, sos tysiąca wysp)
6. Kapusta zapiekana
7. Surówka z kiszonej kapusty
8. Surówka z selera
9. Ziemniaki panierowane lub opiekane
10. Ziemniaki gotowane
11. Purée z ziemniaków
12. Sosy (pieprzowy, koperkowy, ziołowy, beszamelowy, 
    grzybowy, pietruszkowy)



Menu  
Bankiety – Wesela

Przystawki

Zimne mięsa

1. Półmisek wędlin
2. Schab po warszawsku
3. Schab w galarecie
4. Schab w sosie rodzynkowym
5. Różki z indyka w galarecie
6. Galantyna z kurczaka
7. Galantyna z kaczki
8. Ozorek w galarecie
9. Paluszki z kurczaka w płatkach kukurydzianych
10. Kęski z kurczaka w wiórkach kokosowych
11. Tatar wołowy
12. Pasztet z żurawiną
13. Skrzydełka z kurczaka
14. Galaretki z (kurczaka, wieprzowiny, cielęciny, mieszane)
15. Roladki szynkowe z kremem chrzanowym
16. Szynka parmeńska na melonie
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Jaja, sałatki i inne

1. Jajko faszerowane z sałatką z pieczarek 
2. Jajko garnirowane
3. Jajko w szynce z brzoskwinią w galarecie
4. Jajko z kawiorem
5. Sałatka grecka
6. Sałatka z grillowanym kurczakiem
7. Sałatka z gruszkami i boczkiem wędzonym
8. Sałatka szwajcarska 
9. Caprese – sałatka z mozzarelli i pomidorów z bazylią
10. Sałatka z kurczaka, ananasa i orzechów włoskich  
     w cykorii
11. Sałatka z tuńczyka
12. Papryka faszerowana serem żółtym i czosnkiem
13. Pomidory faszerowane sałatką z selera konserwowego
14. Sałatka jarzynowa
15. Sałatka pieczarkowa (pieczarki, ser żółty, groszek  
     zielony, jajka)
16. Sałatka z wołowiną (wołowina, papryka świeża,  
     cebula czerwona, fasola czerwona konserwowa)

 
Przystawki z ryb

1. Śledź w oleju
2. Śledź w trzech smakach (po japońsku, żydowsku, litewsku)
3. Roladki śledziowe z żurawiną
4. Karp w galarecie
5. Pstrąg faszerowany
6. Galantyna z ryby
7. Tuńczyk w cytrynie 
8. Ryba po grecku
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Desery

1. Lody z owocami i bitą śmietaną
2. Wiśniowa przyjemność
3. Naleśniki Crêpes Suzette
4. Galaretka z owocami i bitą śmietaną
5. Banany w sosie karmelowym
6. Sernik na gorąco z brzoskwinią
7. Panna Cotta z jagodową nutką
8. Koktajl z truskawek i szampana
9. Sałatka owocowa

Ciasta

1. Szarlotka na kruchym cieście
2. Sernik z rosą
3. Makowiec
4. Keks
5. Strudel drożdżowy z makiem
6. Snickers
7. Rafaello
8. Ananasowiec
9. Biszkopt z owocami i galaretką
10. Rolady z kremami, bitą śmietaną, galaretką
11. Piernik z kremem
12. Babeczki owocowe
13. Pychotka
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Dania specjalne za dopłatą

Drób

1. Indyk w sosie morelowym, Dufinki, warzywa z wody
2. Indyk z ananasem, serem żółtym i sosem, ziemniaki,    
    zestaw surówek – po Hawajsku
3. Kaczka faszerowana w sosie różanym, ziemniaki  
    zapiekane, kapusta modra

Wieprzowina

1. Frykaski ze schabu z Brandy, ziemniaki, zestaw surówek
2. Polędwiczka wp. w sosie kurkowym, ziemniaki, 
    zestaw surówek
3. Polędwiczka wp. w sosie pieczeniowym, ziemniaki, 
    zestaw surówek
4. Polędwiczki w sosie borowikowym, ziemniaki, 
    zestaw surówek

Cielęcina

1. Pieczeń cielęca w sosie pieczeniowym, ziemniaki, 
    zestaw surówek
2. Frykaski z cielęciny, ziemniaki, zestaw surówek
3. Cielęcina w sosie wiśniowym, Dudinki, warzywa z wody
4. Cielęcina w migdałkach, ziemniaki, zestaw surówek
5. Stek cielęcy
6. Medalion cielęcy
7. Sznycel po wiedeńsku

 



Menu  
Bankiety – Wesela

Dania specjalne za dopłatą

Przystawki

1. Indyk w maladze
2. Mostek cielęcy faszerowany
3. Polędwiczka wp. w rozmarynie z dipem z tuńczyka  
    i kaparów

Przystawki z ryb

1. Cygara z łososia wędzonego z cytryną
2. Rolada łososiowa
3. Łosoś wędzony na lustrze
4. Łosoś pieczony na postumencie z ryżu
5. Łosoś norweski z musem serowo-ziołowym
6. Koktajl z krewetek z owocami

 


