OFERTA ORGANIZACJI PRZYJĘCIA WESELNEGO
Wasz uroczysty dzień jest naszym dniem!
Szanowni Państwo,
Zorganizowanie dla Państwa przyjęcia weselnego będzie dla nas wielkim zaszczytem i radością.
Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę oraz wyśmienitą kuchnię, która daje gwarancję
niezapomnianego wesela.
PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIE WESELNE
Przedstawiamy Państwu przykładowe menu na przyjęcie weselne, jesteśmy otwarci na Państwa
propozycje oraz sugestie.
Menu złote w cenie 195 zł/ od osoby z poprawinami
Powitanie: chlebem i solą oraz lampką wina musującego
Zupa:
Rosół wiejski z kołdunami
Tradycyjne flaki wołowe
II danie:
Roladka schabowa z farszem porowo - marchewkowym
Zrazy wołowe w sosie grzybowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie żurawinowym
Schab marynowany w jogurcie pieczony w rozmarynie z sosem kurkowym
Medaliony schabowe z farszem serowo-cebulowym

(do wyboru 2 danie obiad serwowany na półmiskach)
Dodatki:
ziemniaki z wody, zestaw 3 surówek
Zimne przekąski :
Półmisek mięs własnej roboty
Schab faszerowany śliwką marynowaną w czerwonym winie i morelą w białym
Karkówka marynowana w majeranie, szałwii i czosnku
Befsztyk tatarski z cebulą, pieczarkami i ogórkiem kiszonym
Boczek czosnkowo tymiankowy z grubo mielonym pieprzem
Trójkolorowa rolada z piersi kurczaka ze szpinakiem pomidorami i orzechem włoskim
Kąski drobiowe na warzywach
Rolada z kurczaka
Śledź na 2 sposoby
Skrzydełka w zalewie słodko - kwaśnej
Rolada szpinakowa z łososiem
Ozorki w sosie tatarskim
( do wyboru 9 zimnych przekąsek )
Sałatki : brokułowa, grecka, z ananasem, gyros, makaronowa ( 2 do wyboru)
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Dania gorące:
Udko pieczone z bukietem warzyw z pary
Mielony w sosie pieczarkowym / Stek z cebulką
Karkówka w sosie z kluskami śląskimi
Barszcz czerwony z pasztecikiem z mięsem /z kapustą i grzybami
Golonka po bawarsku z warzywami
Gołąbek sosie pomidorowym
Zupa gulaszowa
Saltinbocka ala Romana
Filet zapiekany z cebulką pod pierzynką serową
Dorsz panierowany w płatkach migdałowych
Schab w sosie grzybowym
(do wyboru 5 dań na ciepło)
Gratis
Kawa, herbata, napoje, pieczywo i marynaty.
Poprawiny: podamy obiad z dwóch dań : rosół z makaronem, żurek z jajkiem i białą kiełbasą, II
danie: pierś z kurczaka lub kotlet mielony z sosem pieczarkowym z ziemniakami oraz resztę dań
które zostały z wesela.
Dodatkowo można zamówić :
Stół wiejski z wyrobami z komina: szynki, polędwice, balerony, kiełbasy, kaszanki, psztety,
smalec, ogórki kiszone 15 zł / od osoby.
Tort weselny z bitej śmietany plus dekoracja z kwiatów świeżych i race w cenie 45 zł / kg.
INFORMACJA
Alkohol, ciasta, owoce oraz napoje zapewnia Zleceniodawca we własnym zakresie.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zlecenia zakupu powyższych artykułów spożywczych
i monopolowych.
Proponujemy Państwa Gościom noclegi w naszym Hotelu w atrakcyjnej cenie 50 zł od osoby (przy
rezerwacji grupowej powyżej 20 osób) posiadamy 100 miejsc noclegowych. Przy rezerwcji całej
bazy noclegowej udzielimy rabatu.
W swojej bogatej ofercie mamy przygotowaną kompleksową dekorację z kwiatów świeżych
obejmującą : dekorację stołów weselnych, szwedzkich, stolika na szampana, wejścia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z nr 89/ 762 17 50/60 lub 664 946 624.
Z największą przyjemnością zorganizujemy Państwu wesele. Dołożymy wszelkich starań aby było
niepowtarzalne i wyjątkowe, pełne niesamowitych wspomnień w ten niezapomniany wieczór.
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