Menu weselne 250 zł/os.
Zupa (jedna do wyboru)
Rosół domowy z makaronem
Krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią
Krem z białych warzyw z kurczakiem i oliwą
Dania gorące (trzy porcje na osobę)
Filet z kurczaka z sosem z suszonych pomidorów
Polędwiczka wieprzowa w sosie pieprzowym
Kotlet de volaille z masłem i pietruszką
Zraz wołowy w naturalnym sosie pieczeniowym
Ryba z pieca w sosie kaparowym
Dodatki (dwie porcje na osobę)
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Rolada ziemniaczana z boczkiem
Pyzy
Risotto naturalne
Surówki (dwie porcje na osobę)
Surówka z marchwi, selera, białej kapusty
Modra kapusta zasmażana z jabłkiem
Warzywa gotowane na parze z masłem czosnkowym
Mix sałat z sosem vinegrette
Deser (jeden deser do wyboru)
Panna cotta podawana z konfiturą z czarnej porzeczki
Lody chałwowe z sosem cynamonowym i konfiturą z jabłka i gruszki
Bufet kawowy (dwie porcje na osobę)
Mix ciasta domowego
Kawa, herbata, woda
Zimne zakąski (2,5 porcji na osobę)
Polędwiczka wieprzowa w ziołach gotowana metodą sous vide
Terrina z kaczki z podrobami i zieleniną
Galantyna z kurczaka z warzywami
Melon w szynce prosciutto i rukolą
Deska serów
Deska wędlin
Tatar wołowy z pudrem z oliwy czosnkowej
Łosoś wędzony z chrzanową ricottą na blinach
Pieczywo, masło

Sałatki (jedna porcja na osobę)
Caprese z bazylią
Młody szpinak z kozim serem, pestkami dyni i musztardowo-miodowym vinegrette
Grecka
Sosy zimne (tatarski, zielone curry, cumberland)
Kolacja ciepła (jedna porcja na osobę)
Zupa gulaszowa lub żurek staropolski lub flaki wołowe
Żeberka pieczone w ziołach, miodzie i piwie
Strogonof drobiowy z kluseczkami
Kapusta kiszona zasmażana okraszona wędzonką
Cena obejmuje również:
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Brak opłaty korkowej za wódkę i wino
Białe obrusy i serwetki, świeczniki
Apartament dla Nowożeńców ze śniadaniem
Bezpłatny parking hotelowy
Zakwaterowanie podczas Wesela:
Do dyspozycji Państwa oddajemy 23 komfortowo urządzone pokoje
w specjalnej cenie.
W cenie doby hotelowej bezpłatny dostęp do strefy Wellness & Spa:
basen z przeciwprądem, sauna fińska i turecka, jacuzzi, salka fitness.
Atrakcje dodatkowe:
Fontanna z czekolady z owocami: 700 zł
Pokaz fajerwerków: 1000 zł
Stół wiejski: 25 zł/os.
Dekoracja kwiatowa stołów: 15 zł/os.
Udziec serwowany przez kucharza
z kaszą gryczaną, sosem chrzanowym oraz kapustą kwaszoną: 25 zł/os.
Świeże owoce filetowane: 10zł/os.
Obsługa barmańska: 1000 zł
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