
MENU WESELNE 310 zł/os

ZUPA: 1 pozycja do wyboru
  Rosół na gęsinie ze swojskim makaronem

  Krem pomidorowy
  Krem z białych warzyw

DANIE GŁÓWNE: 2 kawałki/os, do wyboru 3 rodzaje mięs
    Rolada wołowa

    Filet z kaczki
    Zraz wieprzowy z pieczarkami i serem

    Kotlet de volaille
    Łosoś z pieca

    Policzki wołowe
Roladka drobiowa ze szpinakiem

DODATKI: 3 do wyboru

DODATKI SYCĄCE: 3 do wyboru
     Kluski śląskie

     Ziemniaki z wody z masłem  i koperkiem
    Rosti ziemniaczane

DESER: + kawa / herbata
     Puchar lodowy z musem malinowym

     Owoce
     Ciasta

PATERE  ZIMNYCH  ZAKĄSEK:
     Wędliny i mięsa pieczyste    

     Wybór serów  
     Galaretki drobiowe 

Roladka z łososia w serowym omlecie
Filety rybne w zalewie octowej

Śledź w oleju
Sałata gyros

Jaja w sosie tatarskim
Sałata jarzynowa

Pasztet z sosem tatarskim
Tortilla z warzywami

    Kapusta modra
    Sałatka z białek kapusty z boczkiem

    Surówki 2 rodzaje
    Bukiet warzyw

   Kalafior okraszany bułką tartą i masłem

POWITANIE: chlebem i solą



Pokój dla nowożeńców
Przywitanie chlebem i solą oraz tłuczenie szkła
Woda z cytrusami bez ograniczeń
Napoje gazowane/niegazowane bez ograniczeń
Kawa/herbata bez ograniczeń
Podstawowy wystrój stołów (obrusy, pokrowce na krzesła, kwiaty w wazonach, świece,
serwetki itp.)
Obsługa kelnerska w odpowiedniej liczbie
Udostępnienie miejsca dla Dj-a
Sala bankietowa na wyłączność (przy min. 40 os.) max. do 5:00
Cały obiekt na wyłączność przy min. 90 os.
Monitorowany parking dla gości

W CENIE PRZYJĘCIA:

DZIECI:
- do lat 2 - gratis*
- 2-10 lat - 50% ceny                                                      *dziecko bezpłatne nie otrzymuje porcji

GOŚCIE OBSŁUGI: DJ, zespół muzyczny, fotograf, kamerzysta itp.:   150 zł/os

Restauracja nie zezwala na wnoszenie własnych produktów spożywczych tj: ciasta bez wcześniejszego uzgodnienia
Restauracja nie zezwala na wnoszenie własnych napojów oraz własnego alkoholu bez wcześniejszego uzgodnienia

Restauracja nie zezwala na odpalanie confetti na terenie restauracji oraz w jej okolicy tj. park, teren zielony, parking

DODATKOWE INFORMACJE:

KOLACJA GORĄCA I
Podpalany udziec wieprzowy z pieczonymi ziemniakami 

i kapustą zasmażaną (wychodzi kucharz)   
 

KOLACJA II: 1 do wyboru 
    Bogracz / żurek

    

DO DODATKOWEGO ZAMÓWIENIA:
SWOJSKI STÓŁ (cena do indywidualnego uzgodnienia)
ALKOHOLE (cena do indywidualnego uzgodnienia)
WINO - karafka                  40 zł/ 1l
PIWO lane                             9 zł/ 0,5l      260 zł/keg. 20l żywiec      350 zł/ keg. 20l Heineken
WÓDKA wyborowa/Chortyca    40 zł/ 0,5l

    Barszcz z pasztecikiem
    Makaron z brokułami w sosie śmietanowym

KOLACJA III: 1 do wyboru 


