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PAKIET WESELNY I

189 zł

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

/osobę

 POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
 UROCZYSTY TOAST WINEM MUSUJĄCYM
 WINO DO OBIADU (BIAŁE RIESLING I CZERWONE SACHINO RED)
 CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA)- BEZ OGRANICZEŃ
 ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ
 DEKORACJA KWIATOWA STOŁÓW

ZUPA
(jedna pozycja do wyboru)

 Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi
lub
 Krem z pomidorów pelati z grzankami ziołowymi

DANIE GŁÓWNE
(jedna pozycja do wyboru, wyporcjowane dla każdego z Gości)

 Pierś z kaczki w sosie wiśniowym podana z ziemniakami au gratin
i sałatką z czerwonej kapusty
lub
 Polędwiczki wieprzowe faszerowane suszonymi pomidorami, szpinakiem i kurkami
w sosie serowym podane z fondantem ziemniaczanym i mixem sałat z sosem vinaigrette

DESER
(jedna pozycja do wyboru)

 Lody z gorącym musem malinowym
lub

 Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
 Kawa i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

ZIMNE ZAKĄSKI
(w formie bufetu lub straganu regionalnego)

 Śledzie w śmietanie

 Roladki z łososia w zielonym naleśniku
 Wykwintny półmisek mięs pieczystych i wędlin (polędwica, szynka wiejska, salami, indyk
pieczony z suszonymi pomidorami, pieczona polędwiczka wieprzowa)
 Mus chrzanowy z kabanosem
 Tymbaliki drobiowe na pumperniklu
 Sałatka grecka lub szpinakowa z gruszką, serem gorgonzola i orzechami
 Sałatka jarzynowa
 Kosze chrupiącego pieczywa, masło ziołowe

TORT WESELNY
(nie wliczony w cenę, rozliczenie według wagi – 50 zł/kg)

 Uroczyście podany tort wiśniowo-migdałowy
lub czekoladowo-orzechowy
lub tort własny

I KOLACJA
(jedna pozycja do wyboru)

 Roladka z kurczaka z zielonymi szparagami w sosie białe wino
podana z ryżem i bukietem warzyw
lub
 Kita wieprzowa podana z pieczonymi ziemniakami i kapustą zasmażaną

II KOLACJA
(jedna pozycja do wyboru)

 Barszcz czysty podany z pasztecikiem z mięsem
lub bułeczkami z farszem pieczarkowym podane na ciepło
lub
 Żurek staropolski, pieczywo

Przedstawione menu stanowi przykładową ofertę, zapraszamy Państwa na spotkanie w celu doprecyzowania szczegółów przyjęcia.
Powyższa oferta cenowa obowiązuje przy organizacji przyjęcia powyżej 50 osób pełnopłatnych.
Na specjalne życzenie istnieje możliwość przygotowania specjalnego menu (np. menu wegetariańskiego, menu wegańskiego)

