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MENU WESELNE  

POWITANIE

Czerwony dywan rozłożony na powitanie Pary młodej i gości weselnych

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą

Lampka szampana dla Pary Młodej i gości weselnych

I  DANIE  GŁÓWNE (proszę wybrać jedno)

1. rosół z makaronem
2. krem ze szparagów 
3. krem z brokułów
4. krem pomidorowy z groszkiem ptysiowym
5. krem  z zielonego groszku

II  DANIE GŁÓWNE (proszę wybrać 4 rodzaje)
podawane na półmiskach (2 szt. mięsa na osobę) 

1. schab tradycyjny
2. schab z pieczarkami i  z serem
3. rolada śląska wołowa
4. polędwiczki wieprzowe
5. de volaile faszerowany 

SOSY   (proszę wybrać 2 rodzaje)

1. sos pieczeniowy
2. sos grzybowo-śmietanowy
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DODATKI   (proszę wybrać 2 rodzaje)

1. kluski śląskie
2. ziemniaki z wody z koperkiem i masełkiem
3. ziemniaki zapiekane z tymiankiem
4. ryż z duszonymi warzywami

SURÓWKI   (proszę wybrać 2 rodzaje)

1.  z białej kapusty
2.  z czerwonej kapusty
3.  buraczki
4.  seler ze śmietaną i rodzynkami z orzechem włoskim
5.  z marchwi, jabłka i brzoskwini
6.  mizeria z zielonego ogórka

DODATKI  DO  OBIADU  NA  CIEPŁO   (proszę wybrać 2 rodzaje)

1. kapusta zasmażana
2. marchewka z groszkiem
3. warzywa gotowane

DESER   (proszę wybrać jeden rodzaj) 

1. lody z owocami z bitą śmietaną 
2. panna cotta z musem owocowym 
3. szarlotka  z lodami  i z bitą śmietaną
4. puchar ze świeżych owoców z bitą śmietaną + sos owocowy

ZIMNA  PŁYTA  (dania znajdują się na stołach weselników)

1. tradycyjny półmisek  mięs  pieczonych i wędlin (schab, boczek, karczek,galantyna)
2. pasztet z żurawiną
3. rulony z szynki konserwowej w galarecie
4. tymbaliki z drobiu
5. galareta wieprzowa
6. deski różnych serów
7. ryba po grecku
8. rulon z łososia wędzonego
9. tortilla z warzywami
10. mozzarella z pomidorami
11. nuggetsy z sosem czosnkowym
12. półmiski rozmaitości (jaja faszerowane pastami, pikle)
13. śledzie w oleju,
14. śledzie w sosie tatarskim
15. pieczywo z masełkiem
16. sushi – za dopłatą



17. tatar – za dopłatą 

18. sałatki  (proszę wybrać 3 rodzaje)

1. sałatka grecka z serem feta i oliwkami
2. z gyrosem
3. brokułowa 
4. jarzynowa
5. z kurczakiem z sałatą lodową ,pomidorami ogórkiem i papryką
6. z pierożkami ravioli
7. z tuńczyka

I  GORĄCA  KOLACJA      (podawana przez kelnerów proszę wybrać 1danie)

1. pierś z kurczaka  w śmietanie z pieczarkami i serem z frytkami lub trójkątem 
ziemniaczanym, kulkami ziemniaczanymi lub ziemniakami  zapiekanymi i surówką
2. pierś z kurczaka w sosie białym na bazie serka mascarpone z frytkami lub trójkątem 
ziemniaczanym, kulkami ziemniaczanymi lub ziemniakami  zapiekanymi i surówką
3. szaszłyk z frytkami lub ryżem z surówką

II   GORĄCA  KOLACJA    (podawana przez kelnerów proszę wybrać 1 danie)

1. Boeuf Strogonow
2. bogracz
3. flaczki wieprzowe

III GORĄCA KOLACJA   (podawana przez kelnerów proszę wybrać 1 danie)

1. karczek w sosie pieprzowym z kopytkami i surówką
2. bioderko -udziec z kurczaka ze śliwką, owinięty boczkiem wędzonym z frytkami lub 
trójkątem ziemniaczanym, kulkami ziemniaczanymi lub ziemniakami  zapiekanymi i surówką
3. łosoś z ryżem i surówką

IV GORĄCA KOLACJA    (podawana przez kelnerów proszę wybrać 1 danie)

1. barszczyk czerwony z krokiecikami i pasztecikami
2. żurek śląski z kiełbasą i jajkiem
3. zupy krem – różne rodzaje z pulpetami, grzankami, groszkiem ptysiowym

DODATKOWO    (bez ograniczeń)

napoje gorące:
- kawa , herbata
napoje zimne:
- woda z cytryną
- soki wielowowocowe oraz soki 100% (serwowane w dzbankach i uzupełniane w czasie 
wesela) 
napoje gazowane 0,5 l/os.



PATERY   OWOCÓW   filetowane w szklanych kielichach
CIASTA NA PATERACH  (uzupełniane w trakcie wesela) 

W cenie zapewnione przez salę:

– świece oraz serwetki na stołach , białe kokardy na krzesła

– nie pobieramy korkowego

– tort śmietanowy

WIEJSKI STÓŁ  (cena uzależniona od  ilości gości)

-udziec wieprzowy
-swojska kiełbasa ,szynka, salceson
-pasztety
-chleb staropolski
-smalec ze skwarkami
-ogórki kiszone

CANDY BAR (cena uzależniona od ilości gości )
NAPIS ŚWIETLNY  LOVE (300zł.)

PROFESJONALNA ILUMINACJA ŚWIETLNA SALI  (500zł)

Dodatkowo płatne:
 - roznoszenie wódki przez dodatkowego kelnera ( płatne 300 zł.)

- białe pokrowce na krzesła ( płatne 5 zł./szt.)

DEKORACJA SALI  :kwiaty+ ściana Nowożeńców (cena ustalana
indywidualnie przez naszą Dekoratorkę) Dodatkowo : możliwość zamówienia zaproszeń + 
winietek na stół+ planu stołów + dekoracji domów Pary Młodej oraz auta.

BAZA NOCLEGOWA

 7 pojedynczych łóżek (50zl./os.) + pokój dla Nowożeńców gratis

PŁATNOŚĆ ZA DZIECI

– dzieci do lat 3 gratis

– dzieci od 4 – 10 lat 50% ceny podstawowej

– obsługa: orkiestra, fotograf  płatni 100 %

POPRAWINY

50% ceny podstawowej 

Państwo Młodzi zakupują:

- wódkę , alkohol

- paczki z ciastami dla gości weselnych (możliwość zamówienia przez salę)




