
 
                    MENU WESELNE  
5 posiłków gorących: 
1 posiłek: I danie zupa ,do wyboru:(Rosół z makaronem, rosół z kołdunami, krem z pieczarek z groszkiem 
ptysiowym, zupa serowa,krem z zielonego groszku z boczkiem i miętą,krem marchewkowo-imbirowy) 
II danie (3 gatunki mięs do wyboru: kotlet schabowy, schab po parysku, kotlet po szwajcarsku,  kotlet po 
kowalsku, kotlet devoleille, medalion z piersi kurczaka, pierś w sezamie,pierś ze szpinakiem i fetą w sosie z 
gorgonzoli,pierś z mozzarellą i pomidorami.susz. w sosie z pulpy pomidorowej ,sznycel cielęcy, zrazy 
zawijane, eskalopki wieprzowe z sosem cytrynowym,pieczeń z karkówki w sosie grzybowym,kieszeń z 
kurczaka po wenecku,sakiewki ze schabu,pierś w aromacie ziół w sosie serowo-winogronowym, bitka 
wołowa po węgiersku ,udziec indyczy w sosie rozmarynowym itp.)ziemniaki pod różną postacią 2 rodzaje 
do wyboru(pieczone, z ziołami, z wody, księżyce ziemniaczane, zapiekane z serem),zestaw surówek 
2 ciepły posiłek: do wyboru udziec wp. w goździkach, golonko pieczone, golonka gotowana, szaszłyk 
wieprzowy, szaszłyk drobiowy, żeberka w miodzie, schab po zbójnicku ,udka pieczone itp.+ zasmażana 
kapustka, lub warzywa z wody 
3 ciepły posiłek: do wyboru:  strogonoff, zupa gulaszowa, flaki 
4 ciepły posiłek : do wyboru : świeżonka, pieczeń po myśliwsku ,bitka wołowa po węgiersku , pieczeń z 
karkówki w sosie grzybowym,zrazy wieprzowe z sosem gorgonzola,udziec indyczy w sosie rozmarynowym  
z (do wyboru): kluski śląskie, kluski francuskie,gnocchi, ryż, kasza kuskus lub lasanie ze szpinakiem, penne 
ze szpinakiem, penne z kurczakiem, penne z łososiem itp 
5 ciepły posiłek : barszczyk czerwony z do wybory: pasztecikiem, krokietem lub uszkami 

Zimna płyta standard: ryba po grecku, schab w galarecie, galaretka drobiowa, babeczki, wędliny 
pieczyste(karczek pieczony schab ze śliwka, schab z morela, boczek  rolowany lub nadziewany pieczony,) 

3 sałatki do wyboru: sałatka meksykańska, , sałatka szpinakowa, z tuńczykiem, grecka z feta, bora 
bora, jarzynowa, hawajska, cezara, kalifornijska, capresse, nicejska z makaronem, brokułowa, 
pieczarkowa, gyrosowa ,rodos,toskańska,z kurczakiem i granatem, itp. 

2 rodzaje śledzia do wyboru: śledź z avokado, po żydowsku, w śmietanie, typu salsa,w zalewie 
pomidorowo- miodowej, po kaszubsku, rolmopsy ,po królewsku. 

3 przystawki do wyboru: roladki z kurczaka, lazurowana galantyna z kurczaka,,kaczka 
faszerowana,pasztet z wątróbek drobiowych z boczkiem,sakiewka ze schabu pieczonego z masełkiem 
chrzanowym,roladki z bakłażana z szynką na salsie pom.,roladki z szynki parmeńskiej z riccottą,mieszek z 
łososia wędzonego z riccotą i pistacjami,roladki z szynki, jajka faszerowane, jajka w szynce parmeńskiej, 
jajka z łososiem i kawiorem, kieszonki z łososia, krążki tortilli z warzywami i łososiem ,roladki 
szpinakowe z łososiem,  indyk pieczony, piersi indycze w ananasie, tymbaliki  

Dodatki: świeży ogórek, pomidor, konserwowe warzywa 
Deser :ciasta, owoce  
Napoje gorące i zimne b.o. Zimne napoje z firmy Pepsi i dwa rodzaje soków do wyboru. 
Tort śmietanowy dekorowany żywymi kwiatami  
 Wiejski stół(szynka z nogą, kiełbasa wiejska, kaszanka, pasztetowa, czarne, salceson ,pasztet pieczony 

, smalec, ogórki kiszone ,chleb staropolski 4,5 kg, ciasto drożdżowe,  twaróg, butelka siwuchy) Powitanie 
chlebem Państwa Młodych i szampanem każdego z gości 
Fontanna czekoladowa  z dodatkami  
Usługa barmańska  



Kompozycje kwiatowe wykonane przez florystykę na stołach-gratis 
Do Dyspozycji Państwa młodych oddajemy auto  Audi A5 Sportback z kierowcą  bez 
dekoracji  
 


