
 
 
 

PRZYJECIE WESELNE 8H-235 ZŁ/os 

Przywitanie chlebem i solą (lub bez) 
Szampan na powitanie (tłuczenie kieliszków) 

 
Zupa, należy wybrać: 

rosół, krem z pieczarek z ptysiami, krem jarzynowy 
Danie główne: 

3 p/os proszę wybrać  5 z listy 
1. Kotlet kapitański zapiekany z cukinią, pomidorem i mozzarellą 

2. Udko z kurczaka w sosie kurkowym 
3.Kotlet schabowy po staropolsku z kapustą 

4.Devolay z pietruszką 
5. Roladki wołowo drobiowe w sosie śmietankowo borowikowym 

6.Pieczeń z karkówki w sosie własnym 
7.Udko faszerowane pieczarkami 

8.Kotlet drobiowy 
9.Zawijas drobiowy w płatkach owsianych, z farszem z szynki, sera, pomidora 

10.Kotlet słoneczny 
11.Smażony pstrąg lub dorsz w warzywach 

 
Dodatki: ziemniaki z koperkiem, frytki lub ziemniaczane smażone łódeczki, zestaw surówek, należy 3 

wybrać: buraczki, mizeria, z białej kapusty, wiosenna 
                                                       DESER:  puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami 

Zakąski:5p/os Należy wybrać 7 
1.Babeczki francuskie ze szpinakiem i z kurczakiem 

2.Roladka drobiowa w sosie tatarskim 
3.Rolada z łososia ze szpinakiem i fetą 
4.Sałatka z kurczaka w sosie vinegrette 

5.Sałatka z buraczkow, fety, roszponki, prazonego słonecznika w sosie miodowo musztardowym 
6.Koreczki z pstrąga w galarecie 

7.Dekoracyjne kanapeczki z łososiem i inny rodzaj z szynka parmeńską 
8.Tatar wołowy na bagietce oprószony cebulka i ogórkiem 

9.Sałatka jarzynowa 
10.Sałatka sledziowa 

11.Faszerowane połówki jajek 
12.Szynka ze szparagiem w galarecie 

13. schab w galarecie 
14. Mini galaretki drobiowe 

15. Klopsiki wegańskie, jarmuzowe, orientalne, meksykańskie, buraczane, grzybowe 
                                                                                 Kolacja 1: 

Gulaszowa w kociołku z podgrzewaczem 
Kolacja 2:  

Zeberka w kapuście, szaszłyk drobiowy, pieczywo 
 
 
 
 
 



 
  

                                                                     
 
 
 
 

Napoje w cenie menu: 
(fanta/mirinda, cola/pepsi, 7up/sprite) 

sok 100% jabłko , pomarańcza 
Kawa oraz herbata, woda w dzbankach z mięta i cytryną bez ograniczeń 

 
Tort, alkohol we własnym zakresie. 

 
W OPCJI ZA DOPŁATĄ 

 
Ciasto: 2,5p/os Osiek nad Wisła oraz 2 tarty owocowe Staropolska- 13zł/os 

Drink bar automatyczny -1000zł W cenie drinki do końca imprezy 18 rodzajów w tym 3 
bezalkoholowe. Kostki lodu, owoce, syropy, soki alkohol w cenie oprócz wódki. Około 3-5 wódek od 

Zamawiającego. 
Roll Bar piwny- 450zł nalewak z beczka piwa samoobsługowy ok 30l 

Ponch alkoholowy w misie z pływającymi owocami - 650zł 
Lemoniada arbuzowa w słoju z kranikiem 8l- 150zł 

Stół wiejski-1350zł 
Udziec płonący 15zł/os 

Dekoracja Sali  
 

ZAPRASZAMY 
 
 


