
Przykładowe menu weselne
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

ZUPA:
Rosół z makaronem i kluseczkami 

drobiowymi
lub Krem z pomidorów pelati 

z grzankami ziołowymi 
lub Krem z cukinii z parmezanem

DANIE GŁÓWNE: 
(po 2 mięsa/osobę):

Kotlet de volaille z serem 
i masełkiem ziołowym 

lub Kotlet z kurczaka w płatkach migdałów
Sakiewki ze schabu faszerowane bryndzą, sos 

lub Karczek z grilla z sosem barbecue
Rolada wołowa w sosie własnym 

lub Rolada wieprzowa w sosie własnym 

DODATKI:
Ziemniaczki z wody z koperkiem

Frytki, Kluseczki śląskie
Surówka z marchwi z mandarynką

Surówka z selera z orzechami i rodzynkami
Sałatka z czerwonej kapusty 

DESER: 
Puchar lodowy z owocami 

lub Lody z gorącymi malinami
Kawa, herbata – w formie bufetu

bez ograniczeń 
Patery owoców na bufecie 

(winogrono jasne i ciemne, banany, 
ananas, owoce sezonowe)

Patery ciast na bufecie: sernik z brzoskwiniami, 
babeczki z owocami i masą budyniową,  

ciasto włoskie

ZIMNA PŁYTA:
(w formie bufetu lub straganu regionalnego): 

Wykwintny półmisek mięs pieczystych i wędlin  
(polędwica, szynka wiejska, salami, 

kabanosy, necówka, schab ze śliwkami)
Roladki szynkowe z kremem chrzanowym

Roladki z łososia w zielonym naleśniku
Tymbaliki drobiowe, Deski serów z żurawiną
Śledziki w śmietanie, w oleju, Sałatka grecka

Sałatka meksykańska z kurczakiem
Kosze pieczywa mieszanego, Masełko

TORT WESELNY
Uroczyście podany tort wiśniowo-migdałowy 

lub czekoladowo-orzechowy

KOLACJE GORĄCE:
I KOLACJA: 

Fileciki z indyka w sosie maślano-cytrynowym, ryż, 
brokuły z wody

lub Kita wieprzowa podana z pieczonymi  
ziemniaczkami i kapustą zasmażaną

II KOLACJA:  
Strogonow z szynki wieprzowej, pieczywo  

lub Żurek staropolski, pieczywo

III KOLACJA:  
Barszcz czysty, pasztecik  

z mięsem, bułeczki z farszem pieczarkowym  
podawane na ciepło

Cena: 189 zł/os. – cena bez ciast i tortu
Cena: 199 zł/os. – kompletna oferta 

z ciastami i tortem
Oferta cenowa obowiązuje przy organizacji przyjęcia weselnego 

na minimum 50 osób dorosłych. 
W przypadku mniejszej liczby Gości menu jest wyceniane indywidualnie
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PAKIETY – opcje dodatkowe
•  pakiet napojów niegazowanych: 

soki 100% i woda w dzbankach z cytryną i miętą bez ograniczeń – 13 zł/osobę

•  pakiet napojów niegazowanych i gazowanych: 
soki 100% i woda w dzbankach z cytryną i miętą, Coca-Cola, Fanta, Sprite  

bez ograniczeń – 19 zł/osobę

•  pakiet napojów alkoholowych:  
Wódka bez ograniczeń – 30 zł/osobę dorosłą

 Wódka, wino, wino musujące bez ograniczeń – 37 zł/osobę dorosłą
Wódka, wino, wino musujące, piwo lane, drinki 

(Sex on the beach, Tequila Sunrise, Mojito, Gin z tonikiem, Johny Walker z colą)  
bez ograniczeń – 45 zł/osobę dorosłą

•  Candy Bar – bufet słodkich przekąsek  
(muffiny, ciasta, deserki) – od 15 zł/osobę 

•  Fontanna czekoladowa z owocami (belgijska czekolada) – 450 zł

•  Dekoracja kwiatowa sali od 300 zł,  
możliwość przygotowania balonów z helem w wybranym kolorze,

Pokrowce na krzesła – 5 zł/szt.

•  Istnieje możliwość w miesiącach letnich przygotowania kolacji w formie grilla
  

•  Mamy doświadczenie w przygotowaniu ceremonii zaślubin w naszej restauracji.  
Do dyspozycji Nowożeńców jest dolna sala restauracji  

lub przygotowanie uroczystości w ogrodzie – koszt od 1900 zł 
(Cena zawiera przygotowanie miejsca zaślubin dla urzędnika 

oraz miejsc siedzących dla Gości). 
Szczegóły do ustalenia podczas spotkania.   

Oferta cenowa obowiązuje przy organizacji przyjęcia weselnego na minimum 50 osób dorosłych. 
W przypadku mniejszej liczby Gości menu jest wyceniane indywidualnie


