
Menu weselne Menu weselne Menu weselne Menu weselne IIII    

100% dań na osobę100% dań na osobę100% dań na osobę100% dań na osobę    

189 pln 189 pln 189 pln 189 pln     

    
Przywitanie gości lampką wina musującegoPrzywitanie gości lampką wina musującegoPrzywitanie gości lampką wina musującegoPrzywitanie gości lampką wina musującego,,,,        

a Młodej Pary chlebem i soląa Młodej Pary chlebem i soląa Młodej Pary chlebem i soląa Młodej Pary chlebem i solą    
    

Zupa serwowana w Zupa serwowana w Zupa serwowana w Zupa serwowana w wazachwazachwazachwazach 

Rosół z kury wiejskiej i wołowiny z makaronem, marchewką i pietruszką 

Danie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskach 
Sznycelki z piersi indyka z żurawiną i morelą w delikatnym sosie 

Pieczona karkówka w sosie pieczeniowym ze śliwkami i warzywami 
Delikatna sola w sosie pomidorowym z szalotką i czosnkiem 

Pieczone udka z kurczaka z cytryną, rozmarynem i czosnkiem 

DodatkiDodatkiDodatkiDodatki 
Ziemniaki gotowane / Frytki / Ryż  

Gotowane warzywa 
Trzy rodzaje surówek (do ustalenia w zależności od sezonu) 

DeserDeserDeserDeser    
Sernik w polewie lukrowej    

Placek z owocami sezonowymi    
Śnieżynka, czyli puszyste ciasto biszkoptowe  

przełożone kremem budyniowym i konfiturą owocową  

    

Napoje bez ograniczeńNapoje bez ograniczeńNapoje bez ograniczeńNapoje bez ograniczeń    
Woda niegazowana z cytryną, miętą lub żurawiną    

Kawa / Herbata / Soki owocowe 100% 
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Zimna kolacjaZimna kolacjaZimna kolacjaZimna kolacja 

Pieczone mięsa z sosem chrzanowoPieczone mięsa z sosem chrzanowoPieczone mięsa z sosem chrzanowoPieczone mięsa z sosem chrzanowo----śmietanowym: śmietanowym: śmietanowym: śmietanowym:     
Boczek z chrupiącą skórką 

Schab z owocami 
Rolada z kurczaka  

 
Swojskie wędliny z Folwarcznej wędzarni z ostrą musztardą 

Domowe pasztety z żurawiną 
 

Sałaty:Sałaty:Sałaty:Sałaty: 
Roszponka i świeży szpinak z pomidorem, papryką  

oraz kiełkami polane sosem vinaigrette 
Zielone sałaty z grillowanym kurczakiem, melonem i pomidorkami 

koktajlowymi polane sosem miodowo - balsamicznym 
Carpaccio z buraka na rukoli z kozim serem, orzechami 

polane malinowym sosem vinaigrette 
 

Śledzik w oleju z cebulką i marchewką 
Śledzik w śmietanie z jabłkiem i cebulką 

 
Tymbaliki z kurczaka 

Terina z pstrąga z koperkiem i warzywami 
 

Tarta z grzybami, cebulą dymką i zieloną pietruszką 
Chrupiące rożki z ciasta francuskiego faszerowane kurczakiem i warzywami 

 

DodatkiDodatkiDodatkiDodatki    
Pieczywo mieszane 

Smalec / Ogórki / Masło / Marynaty 
Sosy na zimno 
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Ok. 2Ok. 2Ok. 2Ok. 22:302:302:302:30    
Pieczony schab z boczkiem i śliwką  

podany z ziemniakami w mundurkach w towarzystwie zielonych sałat  
z pomidorkami koktajlowymi oraz dwoma sosami do wyboru: 

 śmietanowym i vinaigrette 

    

Po 1:30 w nocyPo 1:30 w nocyPo 1:30 w nocyPo 1:30 w nocy    
Barszczyk z pasztecikami 
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