Propozycja menu
Wesele
W kogucie
Przywitanie chlebem i solą ,kieliszek szampana
Dekoracje stołów ze świeżych kwiatów -gratis

PRZYSTAWKI
(opcjonalnie - proszę o wybranie jednej pozycji)
 faszerowane roladki z cukinii
 ślimaczki z wędzonym łososiem, białym serem i koperkiem
 tartaletki ze smakowymi pastami (3 szt)
 zielony ogórek nadziewany twarogiem
 kanapeczki pasztetowe z białym serem i nutką pory
 pieczony pasztet z sosem z zielonego pieprzu
 krążki ciasta francuskiego z cukinią i suszonymi pomidorami

Zupy
(proszę o wybranie jednej pozycji)
 Rosół z makaronem i wkładką
 Zupa krem z ogórka zielonego z groszkiem ptysiowym
 Zupa krem z pomidorów / pieczarek / brokułowy z grzankami
 Zuba cebulowa z serem i grzankami
 Zupa z pory
Dania główne
(proszę o wybranie trzech pozycji podawane na paterach - 2 porcje na osobę)
 Kaczka z jabłkami
 Fałszywe kurczaki
 Śląska

rolada wołowa

 Filet indyk zapiekany z serem i żurawiną podany z sosem cytrynowym


Karkówka w majeranku

 Biała pieczeń w sosie- schab
 Pieczone udka z kurczaka
 Pyszny roman- filet z kurczaka przeplatany boczkiem
 Rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami
 Polędwiczki wieprzowe w sosie myśliwskim

 Schab nadziewany mięsem i grzybami podany z sosem śmietanowym
 Paluszki z kurczaka w panierce serowej
 Udziec z indyka marynowany w brandy
 Rolada z wołowiny, fileta i łopatki
 udko z kurczaka faszerowane mięsem
 Filet z kurczaka nadziewany serem camembert i żurawiną podany z sosem
cytrynowym
 Polędwiczki nadziewane serem feta w sosie z oliwkami i świeżą bazylią
 Łosoś z grilla
 Roladki z pstrąga z warzywami
Dodatki
 Ziemniaki z wody / ziemniaki gniecione z boczkiem
 Kluski śląskie
 Kasza gryczana
 ziemniaki pieczone z przyprawami
 Frytki /duffinki
 Ziemniaki w panierce serowej

Surówki
 Buraczki na ciepło lub na zimno
 Kapusta czerwona na ciepło lub na zimno
 Surówka z kiszonej kapusty
 Surówka z białej kapusty
 Surówka z marchewki (z ananasem i brzoskwinią)
 Młoda kapusta zasmażana z pomidorami (sezonowo)
 Bukiet warzyw gotowanych
 Surówka z kapusty pekińskiej
 Surówka z sałaty lodowej
 surówka z selera
Deser
 Jabłko pieczone z rodzynkami i orzechami
 Lody waniliowe z musem malinowym na gorąco
 Panna cotta z musem malinowym na gorąco
 Gorące wiśnie w syropie z gałką lodów śmietankowych i bitą śmietaną
 Brzoskwinie z powidłami z żurawiny i sosem (adwokat)
 Lody czekoladowe na sosie śmietanowo - adwokatowym posypane płatkami migdałów

Zimny bufet 500g/osobę
 Sałatka jarzynowa
 Sałatka śledziowa -szałot śląski
 Sałatka z grillowanym kurczakiem
 Sałatka wiosenna
 Sałatka brokułowa
 Sałatka z suszonymi śliwkami, serem wędzonym i grzankami
 Pasztet ze śliwką
 Galert śląski
 Tymbaliki z kurczaka
 Ozorki w galarecie
 kolorowe warzywa z dipami
 Deska mięs pieczonych (wyrób własny)- karczek, rolada z boczku, schab
ze śliwką, rolada z kurczaka, boczek wędzony gotowany

 Skrzydełka z kurczaka na ostro
 Rolada serowa
 Deska serów mieszanych
 Roladki z szynki z pasztetem/ musem chrzanowym

 Pierś z kurczaka w galarecie
 Jajka faszerowane
 jaja w skorupce z parmezanu
 Roladki z łososia nadziewane szpinakiem
 Śledź w śmietanie
 Śledź w oleju
 Śledź opiekany w zalewie octowej
 śledź na kolorowo
 Śliwki zawijana z boczkiem
 Łosoś w galarecie
 Ryba po grecku
 Śledź na kolorowo (papryka, ogórek, kukurydza, czerwona cebula)
 Pikle
 Półmisek bałtycki – z rybami wędzonymi
 Kulki rybne w zalewie

Napoje
 Sok owocowy 0,5l/osobę lub coca- cola 0,5l/osobę
 Woda, kawa, herbata- bez limitu

Tort, ciasta, owoce i alkohol- własne
Proponujemy fontanny czekoladowe w cenie 200zł za szt.

Kola cja wersja I
•

De volaille z serem lub z szynką ,półksiężyce ziemniaczane ,
Surówka z kapusty

pekińskiej

Kolacje wersja II
 Kita wieprzowa ( płonąca)
 Ciap kapusta ,kapusta zasmażana
 Ziemniaki odsmażane
 Księżyce ziemniaczane

Kolacje wersja

III

(w formie grilla bądź przy złej pogodzie podawana w podgrzewaczach)
1,5 porcji mięsa/ na osobę
 Karczek
 Szaszłyki drobiowe

 Udko ,skrzydełka
 Golonko( bez kości)
 Kiełbasa biała
 Krupnioki z cebulą, boczkiem zawijane w kapustę,
 Warzywa
 Sałatka ziemniaczana bawarska,
 Ogórki kiszone,
 Surówka z kiszonej kapusty,
 Musztarda, ketchup, chrzan, pieczywo (w cenie)

Kolacja wersja IV
1,5 porcji/ na osobę
(proszę wybrać 4 pozycje +dodatki)
 Karczek pieczony,
 Kotlety z karczku -panierowane
 Roladki z indyka nadziewane serem z papryką
 Golonko w sosie musztardowo- pomidorowym,
 Żeberka w kapuście,
 Schab w sosie z podgrzybków

 Udka z kurczaka na ostro


Łosoś na pierzynce ze szpinaku,

 Schab nadziewany podgrzybkami,
 Dorsz pieczony
 Pieczony, pstrąg z grilla Ciap kapusta
 Ziemniaki odsmażane
 Księżyce ziemniaczane
 Fasolka szparagowa
 Młoda kapusta zasmażana z pomidorami
 Surówka z kapusty białej
 Portfelik- schab nadziewany pieczarkami, cebulą i serem
 Medalion z kurczaka z szynką
 Roladki z kurczaka, szynki, szparagów
 Warzywa z wody z prażonymi płatkami migdałów
 Zestaw surówek- ( z selera z orzechami, surówka z marchewki na
słodko, surówka z buraczków,

Druga kolacja wydawana po północy
( proszę wybrać 1 pozycje)
 Żurek w chlebku
 Kwaśnica w chlebku
 Barszcz z pasztecikiem
 Polewka
 Zupa chrzanowa


Kociołek zbójnicki



Bogracz

Dodatkowo proponujemy :
Wynajęcie animatorów dla dzieci 3-4 godz,
Bufet barmański, pokaz magików
taniec z ogniem
balon z balonikami – na pierwszy taniec
Fontany czekoladowe w cenie 200zł za szt
Możliwość wynajęcia dodatkowego wystroju sali
Cena przewiduje 12 godz przyjęcia

serdecznie zapraszamy!!

