MENU WESELNE
Menu weselne obejmuje bardzo szeroki asortyment potraw i jest dobierane zgodnie z życzeniem
klienta.
OBIAD PODANY NA PÓŁMISKACH:
Danie I: (jedna z propozycji)
1. Rosół drobiowy z makaronem,
2. Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym,
3. Zupa Królewska
4. Krem serowy z mięsem drobiowym
Danie II: (cztery lub pięć z propozycji) – dwie i pół porcji na osobę
1. Kotlet de’Volaille ( z serem i masłem) lub Kotlet Wykwintny (z serem i pieczarkami) / pół
porcji na osobę
2. Schab po staropolsku lub Zrazy zawijane Belweder / porcja na osobę
3. Filet po królewsku (pierś z kurczaka faszerowana kremem szpinakowym) / pół porcji na
osobę
4. Fileciki faszerowane śliwkami i ananasem w sosie żurawinowo-winnym / porcja na osobę
5. Medaliony z ananasem, żurawiną i żółtym serem lub Roladki z papryką i ogórkiem w sosie
własnym / pół porcji na osobę
6. Kotlet Szwajcar (ser+szynka) lub Kotlet Belwederski (z pieczarką i kiszoną kapustą)/ pół
porcji na osobę
7. Pieczeń w sosie np. karkówka po prowansalsku lub schab faszerowany w sosie własnym /
porcja na osobę
8. Pieczone udko z kurczaka / porcja na osobę
9. pieczarka faszerowana + pieczarka w cieście naleśnikowym / pół porcji na osobę

Sosy (2 do wyboru):
ciemny pieczeniowy, jasny pieczeniowy, myśliwski, żurawinowy, czosnkowy, beszamelowy,
Ziemniaki z wody, ziemniaki opiekane,
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Zestaw surówek – 3 rodzaje do wyboru:
surówka z kapusty pekińskiej, z kapusty czerwonej, z kapusty białej, buraczki, marchewka z
groszkiem, marchewka z jabłkiem, surówka z pora, kapusta zasmażana, mizeria, brokuły z wody,
ogórek z jabłkiem, rodzynkami i orzechami
Kompot,
ZIMNA PŁYTA:
1. Roladki drobiowe faszerowane szpinakiem lub Roladki z kurczaka – tymbaliki
2. Rolada boczkowa lub Rolada Zbójnicka.
3. Schab nadziewany śliwkami lub Kiszonki schabowe faszerowane lub Karkówka pieczona
po prowansalsku.
4. Pasztet domowy pieczony podawany z sosem tatarskim.
5. 2 pozycje po 50%: Roladki z łososia z mozarellą i ziołami lub jaja faszerowane w sosie
tatarskim lub Mozarella z pomidorami, czosnkiem i oliwą lub Koreczki Camembert
6. Pstrąg w galarecie
7. Ryba po „grecku” lub Ryba po „cygańsku” (na ostro)
8. Śledziowe różności: śledź na cztery smaki (koreczki śledziowe po kaszubsku, śledzik w
oliwce, śledzik w jarzynach, śledzik po tatarsku) lub sałatka SURIMI – krabowa;
9. 2 sałatki do wyboru:
Gyros
Cesarska: warzywa + grilowany filet z kurczaka w sosie sałatkowym,
Capresse: mozarella z oliwą, czosnkiem i pomidorami,
Sałatka grecka z serem feta,
Sałatka jarzynowa,
Sałatka Hawajska ( z ananasem, ryżem, kurczakiem i curry)
Sałatka warstwowa (ananas, seler, kukurydza, ser żółty, szynka, majonez, zielona
pietruszka)
10. Pieczywo, masło.
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DANIA GORĄCE: (TRZY Z PROPOZYCJI)

1. Barszcz czerwony z pasztecikiem,
2. Ryż z kurczakiem i rodzynkami,
3. Boeuf Strogonow,
4. Bogracz z kluseczkami,
5. Gulasz z bułką paryską,
6. Pierś z kurczaka w sosie grzybowym z brązowym ryżem.
7. Szaszłyk z pieczarkami,
8. Kurczak pieczony,
9. Flaczki wołowe + bułka paryska,
10. Cannelloni z mięsem i pieczarkami w sosie beszamelowym
11. Szynka płonąca z kapustą zasmażaną i dipem chrzanowym
Dodatki:
Kawa i herbata bez ograniczeń,
POPRAWINY 12.00 – 18.00
OBIAD:
Danie I : (jedna z propozycji)
1. Żurek śląski z białą kiełbasą i jajkiem,
2. Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem
Danie II:
Filet z piersi kurczaka
Ziemniaki z wody,
Surówka,
Pozostałe przekąski,
Pieczywo, masło,
Kawa i herbata bez ograniczeń,

Życzymy smacznego!
3

Wersja podstawowa:
Podana cena obejmuje:
– wesele wg przedstawionego menu,
– poprawiny,
– obsługa kelnerska,
– oprawa konna (eskorta konna)
– dekoracja stołów (tiule, skirtingi, pokrowce na krzesła) oraz podstawowa dekoracja sali
– nocleg w Pałacu dla wszystkich gości
Cena nie obejmuje:
– wino musujące (szampan) - (50-100ml/1os.),
– ciasto,
– tort weselny,
– alkohol,
– napoje zimne (2l soku na osobę)
– owoce,
– orkiestra

Wersja Lux:
Cena obejmuje:
– wesele wg przedstawionego menu,
– poprawiny,
– obsługa kelnerska,
– oprawa konna (eskorta konna)
– nocleg w Pałacu dla wszystkich gości
– wino musujące (szampan) - (50 ml na osobę),
– wino do obiadu ( 80 ml na osobę),
– ciasto (400 gr. na osobę)
– tort weselny (3 piętrowy)z figurką
– napoje zimne (2l soku na osobę + 0,2l/ os. coca cola, fanta, sprite)
– owoce,
– wystrój sali (który obejmuje m.in.: dekoracja sali balowej, jadalnej, wejściowej oraz tarasu,
pokrowce na krzesła, świeczki, serwetki tiule, skirtingi,itp.)
Cena nie obejmuje:
– alkohol,
– orkiestra

Kontakt: Marta Rutkiewicz
501 385 301
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