
HOTEL META     

PROPOZYCJA	III	-	329,00	zł/os.	

Królewski rosół z makaronem z wkładką
Krem z pieczonych buraków z kozim serem i

Kwaśnica na młodym wieprzu 

Kurczak faszerowany grillowanym boczkiem i oscypkiem 
Kotlet De Volaile z indyka 

Tradycyjna pieczeń wieprzowa w ziołach 
Schab nadziewany szpinakiem i serem mozarella 

Sznycel po staropolsku z grzybami leśnymi 

Ziemniaki gotowane ze świeżym koperkiem
Tradycyjne kluski śląskie

Opiekane w ziołach talarki ziemniaczane 
 Frytki stekowe

 Kopytka ze szczypiorkiem

Modra Kapusta po staropolsku
Surówka z selera z włoskimi orzechami 

Surówka z marchwi z brzoskwinią
Mizeria 

Bukiet sałat i warzyw sezonowych w sosie vinaigrette

Gruszka w sosie czekoladowym z lodami
Semi Sphera

Pana Cotta z musem owocowym

Ciasta domowe -3 rodzaje, drobne ciasteczka
Owoce sezonowe i egzotyczne

Zupa  ( jedna propozycja do wyboru)

emulsją z balsamico

 
Danie główne – cztery do wyboru 

(serwowane na półmiskach, wieloporcjowo)

 
Sosy:

Pieczeniowy z nutą rozmarynu 
 

Dodatki skrobiowe – trzy do wyboru: 

 
Surówki – trzy do wyboru 

 
Deser ( jedna propozycja do wyboru)

 
Bufet słodki (podawane na paterach)

 

Piętrowy Tort Weselny  – gratis!
 

Tradycyjny smalec z pieczoną cebulką i jabłkiem

Półmisek mięs pieczonych, wędlin i kiełbas 

Półmisek serów (sery żółte, pleśniowe,koreczki) 

Półmisek serów góralskich ( oscypek, korbacze, bundz)

Pasztet domowy z żurawiną

Śledzie marynowane w trzech smakach 

Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Kieszonki z szynki faszerowane sałatką z pora 

Łosoś wędzony na rosti z kremem cytrynowym 

Sałatka makaronowa z kurczakiem 

Sałatka jarzynowa

Sałatka Grecka

Grzybki, ogórki, papryka marynowana, oliwki 

Pieczywo mieszane, masło śmietanowe

Szaszłyk wieprzowy z ryżem po bałkańsku

Szynka pieczona z jabłkami i kluseczkami gnocci i czerwoną

kapustą z bakaliami

Wieprzowina Harnasia

Pierś z kurczaka w złocistej panierce 

Gulasz czarci 

Barszcz z krokietem lub pasztecikiem

Woda niegazowana z cytryną i mietą 

Woda gazowana, 

Soki owocowe, 

Napoje gazowane 0,2l (7up, pepsi, mirinda, schwepps), 

Kawa, herbata

Zimna płyta (uzpełniana w trakcie przyjęcia)

 

Kolacja ciepła I  ( jedna propozycja do wyboru)

 

Kolacja ciepła II  ( jedna propozycja do wyboru)

   z dufinkami i mixem sałat
 

Kolacja ciepła III ( jedna propozycja do wyboru)

   ( mięsnym lub z kapustą i grzybami)
 

Napoje (nielimitowane)

 Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU     

Uroczyste powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym z tradycyjnym tłuczeniem  kieliszków 

 


