Pokusie należy się podać. Kto wie, czy
ona przyjdziesz ponownie.

Oscar Wilde

Oferta Weselna 2019
Przyjęcie weselne to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu,
dlatego chcielibyśmy się przyczynić, aby Państwo zapamiętali ten dzień jako
„wyjątkowy”.
Do każdego wesela podchodzimy indywidualnie dokładając wszelkich starań,
aby Państwa oczekiwania zostały zaspokojone.
Dla każdej Młodej Pary oferuje w prezencie pokój na noc poślubną gratis,
a dla Gości weselnych promocyjne ceny.
Poniżej przedstawiamy proponowane menu weselne.
Oczywiście istnieje możliwość indywidualnego omawiania menu według Państwa
propozycji.

Menu weselne

290 zl

Dania serwowane
ok 19:00:
Carpaccio z wołowiny / z rukola i świeży parmezan
***
Rosól domowy z makaronem,marchewka,i zielona pietruszka
***
Conf.to wono kaczka podawana z czerwoną kapustą i kluskami
***

ok 21;00
Polędwiczki w sosie podgrzybkowym z pieczonymi warzywami i
pure musztardowym
***

ok 23;00
Pieczony prosiak(serwowany przez szefa kuchni)
***

ok 1;00
***

Borgacz –pikantna zupa gulaszowa
***
ok 3;00

***
Barszcz czysty
***
Posiłki zimne
***
Półmisek wędlin z sosem chrzanowym
***
Golontyno z kurczaka z żurawiną
***
Ryba po mazursku
***

Pasztet z żurawin
***
Sledź na rózne sposoby
***
Sałatka z piersi kurczka
***
Sałatka z tunczyka
***
Korniszony,grzyby,ogόrki kiszone,
*****

Stόl wiejski
***

Kaszanka,Pasztet
***
Smalec Ogόrek kiszony
***

Swojskie wędliny
***

Swojski chleb
*****

Deser
***
Lody, Fajne Patisserie
*****
Dodatki: ziemniaki gotowane z koperkiem, ziemniaki opiekane,bukiet warzyw parowanych,
zestaw surówek(surówka z białej kapusty, marchewki i buraczków).

Informacje:
Pokój dla Pary Młodej gratis /doba 12.00 do 14.00/.
Dzieci do lat 3 gratis.
Dzieci 3 – 8 lat liczone są 50%.
Napoje, soki dodatkowo płatne.
Alkohol może być własny dostarczony wcześniej z dowodem zakupu.
Nie pobieramy „korkowego”.
Alkoholem podczas wesela może dysponować drużba lub kelnerzy.
Powitanie organizujemy chlebem, solą oraz lampką wina musującego- gratis.
Dodatkowe atrakcje- ceny do uzgodnienia przy omawianiu wesela.
Tort weselny oraz ciasta do uzgodnienia.
Oferta cenowa może ulec zmianie zgodnie z umową weselną.

Naszym Gościom dodatkowo proponujemy:
Możliwość zorganizowania poprawin lub uroczystego śniadania poweselnego.

