
PRZYJĘCIE WESELNE PROPOZYCJA

 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

Toast winemmusującym 

• I CIEPŁE DANIE  2.5 mięsa na os.

Bursztynowy rosół z domowym makaronem

Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych z plastrem ananasa, żurawiną i rajskim 

jabłuszkiem  

Rolada drobiowa lub wieprzowa z pieczarkami w złocistej panierce

Schab po zbójnicku przeplatany boczkiem, cebulą i papryką

 

• DODATKI 

Ziemniaki puree  

Kluski śląskie  

Frytki  

Sos pieczeniowy  

• SURÓWKI 

Surówka z marchwi  oraz jabłkami i śmietaną

 Surówka z czerwonej kapusty

Surówka z kapusty pekińskiej  

CIE WESELNE PROPOZYCJA

120 zł. OS. 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą 

2.5 mięsa na os. 

Bursztynowy rosół z domowym makaronem 

Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych z plastrem ananasa, żurawiną i rajskim 

Rolada drobiowa lub wieprzowa z pieczarkami w złocistej panierce 

Schab po zbójnicku przeplatany boczkiem, cebulą i papryką 

oraz jabłkami i śmietaną 

Surówka z czerwonej kapusty 

 

 

CIE WESELNE PROPOZYCJA 

Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych z plastrem ananasa, żurawiną i rajskim 



• TORT WESELNY  

• ZIMNA  PŁYTA  

Pater wędlin (3 rodzaje) 

Deska serów (3 rodzaje) 

Koreczki z serów pleśniowych  

Rolada drobiowa ze szpinakiem  

Rolada z polędwiczki wieprzowej  

Roladki szynkowe  

Tym baliki drobiowe  

Schab szpikowany wędzonką  

Śledź w zaprawie korzennej ( w oleju ) 

Sałatka jarzynowa  

Sałatka mexykańska  

Pikle (papryka k. pieczarka k. ogórek k.) 

Masło, pieczywo, sos tatarski 

• II CIEPŁE DANIE  

Filet z kurczaka owinięty chrupiącym bekonem w sosie serowym z talarkami ziemniaczanymi 

i surówka z białej kapusty 

• III CIEPŁE DANIE  

Płonąca kita wieprzowa z opiekanymi ziemniaczkami i kapustą zasmażaną 

Dodatki: ketchup, musztarda, chrzan, pieczywo 

• IV CIEPŁE DANIE  

Bogracz z lanym ciastem  

 

 

 

 



• W CENIE WESELA 

Wino musujące  

Tort weselny  

Ciasto 3 rodzaje  

Drobne ciasteczka  

Owoce, kawa, herbata-bez ograniczeń 

• CZEKOLADOWA FONTANNA Z OWOCAMI – KOSZT  690ZŁ OK 80 OS. 

(Cena zmienia się adekwatnie od ilości osób) 

• STÓŁ WIEJSKI – KOSZT 999 ZŁ OK 80 OS. 

(Cena zmienia się adekwatnie od ilości osób) 

• PRZYJĘCIE WESELNE ORGANIZOWANE WE WŁASNEJ SALI 120ZŁ OS. 

• PRZYJĘCIE WESELNE ORGANIZOWANE W NASZEJ SALI 135ZŁ OS. 

(przy przyjęciu weselnym liczącym ok 100 os.) 

 

Przedstawione przez nas propozycje nie są ofertą ostateczną. 

Istnieje możliwość modyfikacji oraz dokonania zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


