
    

Menu weselne Menu weselne Menu weselne Menu weselne IIIIIIIIIIII    

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

245 pln245 pln245 pln245 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        
 

Na początekNa początekNa początekNa początek 

Carpaccio z buraka na rukoli z parmezanem i malinowym vinaigrette  
podane na pumperniklu  

Tatar z łososia z kaparami na grzance 

Zupa serwowana w Zupa serwowana w Zupa serwowana w Zupa serwowana w bulionówkachbulionówkachbulionówkachbulionówkach 

Rosół z kaczki z warzywami, makaronem 
i odrobiną kaczej piersi 

 

Danie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskachDanie główne serwowane na półmiskach 
Zrazy wołowe po staropolsku 

Pieczony halibut podany z duszoną marchewką, pietruszką i selerem  
w miodzie 

Polędwiczki wieprzowe z grzybami w sosie śmietanowym na białym winie 
Pieczone kaczki z jabłkami 

 

DodatkiDodatkiDodatkiDodatki 
Domowe kopytka / Ziemniaki gotowane / Kasza gryczana / Frytki 

Modra kapusta / Gotowane warzywa 
Dwa rodzaje surówek (do ustalenia w zależności od sezonu) 

 
 
 
 
 
 

FolwarkFolwarkFolwarkFolwark Dajak Dajak Dajak Dajak        Koleczkowo, ul. Świętopełka Wielkiego 1Koleczkowo, ul. Świętopełka Wielkiego 1Koleczkowo, ul. Świętopełka Wielkiego 1Koleczkowo, ul. Świętopełka Wielkiego 1    
Biuro czynne: pon Biuro czynne: pon Biuro czynne: pon Biuro czynne: pon ---- pt. 10.00  pt. 10.00  pt. 10.00  pt. 10.00 ----18.00; sb. 10.0018.00; sb. 10.0018.00; sb. 10.0018.00; sb. 10.00----14.30. Nr. : 60114.30. Nr. : 60114.30. Nr. : 60114.30. Nr. : 601----776776776776----771; 771; 771; 771; biuro@dajak.plbiuro@dajak.plbiuro@dajak.plbiuro@dajak.pl    



    

DeserDeserDeserDeser    
Marchewkowe z bakaliami 
Sernik w polewie lukrowej 

Szarlotka na kruchym cieście z kruszonką 
Biszkopt z kremem budyniowym, owocami i galaretką 

 

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

Kawa / Herbata / Soki owocowe 100% 

    

KoKoKoKolacjalacjalacjalacja na zimno na zimno na zimno na zimno    
Pieczone mięsa podawane z sosem chrzanowoPieczone mięsa podawane z sosem chrzanowoPieczone mięsa podawane z sosem chrzanowoPieczone mięsa podawane z sosem chrzanowo----śmietanowym:śmietanowym:śmietanowym:śmietanowym: 

Karkówka z czosnkiem i majerankiem 
Pieczony rostbef delikatnie różowy 

Schab ze śliwkami  
 

Domowe pasztety z żurawiną 
Swojskie wędliny z Folwarcznej wędzarni z ostrą musztardą 

    
W galarecie:W galarecie:W galarecie:W galarecie:    

Łosoś 
Nóżki wieprzowo cielęce 

Sandacz faszerowany 
Rolada z indyka 

    
Sałaty:Sałaty:Sałaty:Sałaty:    

Zielone sałaty z rukolą, gruszką, serem roquefort i orzechami  
polane sosem miodowo - balsamicznym 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Faszerowane pomidory z mozzarellą i kiełkami podane na sałatach 
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WędzoneWędzoneWędzoneWędzone ryby ryby ryby ryby podawane z sosem miodowo  podawane z sosem miodowo  podawane z sosem miodowo  podawane z sosem miodowo ---- musztardowym musztardowym musztardowym musztardowym:::: 
Łosoś na zimno i ciepło 

Halibut  
Pstrąg  

 
Śledzik w oleju z cebulką i marchewką 

Sałatka śledziowa z gotowanym ziemniakiem, świeżą gruszką i parzoną cebulą 
    

Tarty wytrawne:Tarty wytrawne:Tarty wytrawne:Tarty wytrawne: 
Z suszonymi pomidorami, mozzarellą i bazylią 

Z szynką, serem i zielonym groszkiem 
 

Pieczone warzywa w rumianej panierce z dodatkiem ziół  
podane z różnymi sosami 

 

DodatkiDodatkiDodatkiDodatki    
Pieczywo mieszane 

Smalec / Ogórki / Masło / Marynaty 
Sosy na zimno 

 

Ok. 22:30Ok. 22:30Ok. 22:30Ok. 22:30    
Płonąca szynka pieczona serwowana przez Szefa kuchni  
podana z pieczonymi ziemniakami i kapustą zasmażaną 

 

Po 1:30 w nocyPo 1:30 w nocyPo 1:30 w nocyPo 1:30 w nocy    
Zupa swojska na wędzonce z kiełbasą i ziemniakami 
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