
PAKIET SREBRNY

Menu weselne

OBIAD SERWOWANY 2- DANIOWY

ZUPA (do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem pomidorowy z kluseczkami
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE  (do wyboru)
Marynowane polędwiczki drobiowe podane w aromacie zapiekanej gruszki 
z kluseczkami 
i imbirową marchewką
Pieczeń ze schabu w delikatnym sosie własnym z ziemniakami puree i 
młodą kapustą (sezonowo)
Duży tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami i zestawem surówek

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE – bez limitu
Kawa, herbata, soki owocowe, woda

ZIMNA PŁYTA NA BUFECIE
Wędliny trzy rodzaje, rolada drobiowa, śliwka zawijana w boczku, 
pasztet wiejski z żurawiną, galantyna, terrina warzywna

OBIAD SERWOWANY 3- DANIOWY

ZUPA (do wyboru)
Tradycyjny rosół z makaronem
Consomme pomidorowe z francuskim paluszkiem
Zupa cebulowa z grzankami
Krem dwukolorowy z warzyw z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE (do wyboru)
Rolada śląska z kluskami śląskimi i czerwoną kapustą
Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybów leśnych z ziemniakami i mixem 
sałat
Filet z kurczaka faszerowany świeżymi warzywami, kluseczkami i glazurow-
aną marchewką

DESER (do wyboru)
Puchar lodowy z owocami i bita śmietaną
Lody smażone z sosem owocowym
Panna cotta

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE – bez limitu 
Kawa, herbata, soki owocowe, woda, napoje gazowane na bufecie

Ciasta z hotelowej cukierni, owoce sezonowe

Ciasta z hotelowej cukierni, owoce sezonowe

Galantyny
Dwa rodzaje śledzi (w śmietanie, w oleju)
Trzy rodzaje Sałatek (grecka, jarzynowa, z wędzonym kurczakiem)
Dodatki: trzy rodzaje sosów (chrzanowy, czosnkowy, tatarski)
Pieczywo z własnej piekarni,
Marynowane pikle

I DANIE GORĄCE (do wyboru)
Udko po królewsku z warzywami i ziemniakami gotowanymi
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym z kluskami śląskimi 
i zestawem surówek
Roladki drobiowe faszerowane szpinakiem z mozzarellą, kopytkami, mix sałat

II DANIE GORĄCE (do wyboru)
Gulasz cygański z chrupiącym pieczywem
Gulasz drobiowy z warzywami

PAKIET ZŁOTY

WESELE Z GRILLEM

ZIMNA PŁYTA NA BUFECIE

Wędliny trzy rodzaje, rolady drobiowe, tradycyjnie pieczone mięsa,  
śliwka zawijana w boczku, pasztet wiejski z żurawiną
Galantyny z kurczaka, terrina z łososia, terrina warzywna, tymbaliki drobiowe, 

Trzy rodzaje śledzi (w śmietanie, oleju, pomidorach)
Trzy rodzaje Sałatek (sałatka francuska z serem pleśniowym 
i prażonymi ziarnami słonecznika, sałatka śródziemnomorska 
z tuńczykiem, sałatka Waldorff z orzechami włoskimi i selerem)
Marynowane pikle
Dodatki: trzy rodzaje sosów (chrzanowy, czosnkowy, tatarski)
Pieczywo z własnej piekarni

I DANIE GORĄCE (do wyboru)
Pieczen wieprzowa w sosie własnym, kluskami śląskimi lub ziemniakami i zest-
awem surówek
Udko po królewsku z ziemniakami opiekanymi i miksem sałat 
Galantyna drobiowa z ryżem i warzywami gotowanymi

II DANIE GORĄCE (do wyboru)
Gulasz cygański z chrupiącym pieczywem
Gulasz drobiowy z warzywami w sosie śmietanowym

III DANIE GORĄCE (do wyboru) 
Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim
Żurek staropolski z białą kiełbasą

• dramstiki z kurczaka  100g
• kiełbaski  200g
• kaszanka z cebulką  100g
• warzywa grillowane 100g
• ziemniaczki podane na kilka sposobów  
• zestawem sosów sałatka colesław  

dodatki: ogórek  kiszony/małosolny, asortyment  
pieczywa jasnego i ciemnego, smalec domowy,  
musztarda, ketchup, chrzan

• kiełbaski  
• stek drobiowy 
• dramstiki w posypce paprykowej 
• karkówka marynowana w musztardzie 
• szaszłyki drobiowe
• warzywa grillowane
• żurek na zakwasie
• kaszanka

dodatki: ziemniaczki na kilka sposobów, sałatka warzywna, ogórek  kiszony/
małosolny, domowy smalec, pieczywo, musztarda, ketchup, chrzan

GRILL 35 zł GRILL 50 zł



PAKIET PLATYNOWY

OBIAD SERWOWANY 4- DANIOWY

PRZYSTAWKA (do wyboru)
Wybór tatarów na chrupiących grzankach z czerwoną cebulą (trzy sztuki)
Terrina z kaczki na bukiecie sałat podana z gruszką i żurawiną  
Filety z pstrąga na kruchej sałacie z zielonym pieprzem i grzanką

ZUPA (do wyboru) 
Staropolski rosół z pierogami (trzy sztuki)
Consomme pomidorowe z francuskim paluszkiem
Zupa cebulowa z grzankami
Krem dwukolorowy z warzyw z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE (do wyboru) 
Rolada śląska z kluskami śląskimi i czerwoną kapustą
Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybów leśnych z zapiekanką gratin 
i mixem sałat
Polędwiczki drobiowe w bekonie w sosie z zielonego pieprzu z ziemniakami 
z wody i zestawem surówek, 

DESERY (do wyboru) 
Malinowe marzenie z migdałami
Tiramisu 
Lody smażone z ciepłymi wiśniami i bitą śmietaną

ZIMNA PŁYTA NA BUFECIE  
Wędliny cztery rodzaje 
trzy rodzaje śledzi (w śmietanie, oleju, pomidorach), 
Pasztet wiejski z żurawiną, cztery rodzaje sosów (chrzanowy, czosnkowy, 
tatarski, cumberland), 

OBIAD SERWOWANY 4- DANIOWY

PRZYSTAWKA (do wyboru)
Róża z wędzonego łososia z dressingiem koperkowym
Terrina z kurczaka podana z chutney z wiśni
Galantyna ze szczupaka z auszpikiem na warzywnym julienne

ZUPA (do wyboru)
Rosół z bażanta z włoskimi ravioli
Tradycyjny rosół z pierogami lub makaronem
Pikantna zupa krewetkowo-rybna z serowymi diablotkami
Zupa cappuccino pomidorowe z groszkiem ptysiowym
Krem ze szparagów z plasterkami wędzonego łososia
Consome z borowikami i kluseczkami 

DANIE GŁÓWNE (do wyboru)
Halibut wsosie kaparowym  z kolorowym ryżem i  puree marchewkowym
Kaczka (udko) confi na modrej kapuście z ziemniakami i lekką nutą żurawiny
Medaliony cielęce na tagliatelle z gotowaną marchewką junior
Polędwiczki wieprzowe  w sosie z czerwonego wina z ziemniakami zapieka-
nymi i mixem sałat

DESER (do wyboru)
Puchar lodowy z owocami i bita śmietaną
Lody smażone z sosem owocowym
Tiramisu na biszkopcie
Beza Pavlova

ALKOHOL
Housowa wódka bez limitu 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE - bez limitu 
Kawa, herbata, soki owocowe, woda, napoje gazowane na bufecie

TORT WESELNY

CIASTA Z HOTELOWEJ CUKIERNI, OWOCE SEZONOWE

PAKIET DIEMENTOWY

Deska serów, trzy rodzaje sałatek, (sałatka z koziego sera i avocado, sałatka 
z owoców morza z ziemniaczkami, tradycyjna sałatka warzywna), 
Mix sałat z avocado, wędzonym łososiem i mango,   
Galantyny: z łososia, z kurczaka, warzywna, tymbaliki, terriny wielosmakowe 
kiełbaski zawijane w cieście francuskim, szparagi w szynce parmeńskiej po 
wiedeńsku, melon w szynce parmeńskiej,  
mix mini sałatek,  ryby wędzone, pikle warzywne

I DANIE GORĄCE (do wyboru)
Udziec wieprzowy z kaszą i kapustą zasmażaną serwowany na sali
Płatki polędwiczek wieprzowych w sosie maderowym na Carpaccio z 
ziemniaków 
Polędwiczki drobiowe w sosie paprykowym z gnocchi i warzywami sezo-
nowymi

II DANIE GORĄCE (do wyboru)
Gulasz po węgiersku na placku ziemniaczanym
Boeuf a’la strogonow podawany z chrupiącym pieczywem
Blankiet z indyka z warzywami w sosie śmietanowym

III DANIE GORĄCE (do wyboru) 
Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim
Żurek staropolski z białą kiełbasą

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE - bez limitu 
kawa, herbata, soki owocowe, woda, napoje gazowane na bufecie

TORT WESELNY

CIASTA Z HOTELOWEJ CUKIERNI, OWOCE SEZONOWE

SŁODKI BUFET

ZIMNA PŁYTA NA BUFECIE

Mięsa
Swojskie wędliny z własnej wędzarni, rolady drobiowe, tradycyjnie pieczone 
mięsa, 
Śliwka zawijana w boczku, pasztet wiejski z żurawiną
Galantyny z kurczaka, terrina z łososia, terrina warzywna, tymbaliki drobi-
owe, 

Deska serów 
Trzy rodzaje śledzi (w śmietanie, oleju, pomidorach)
Trzy rodzaje Sałatek (sałatka francuska z serem pleśniowym 
i prażonymi ziarnami słonecznika, sałatka śródziemnomorska 
z tuńczykiem, sałatka Waldorff z orzechami włoskimi i selerem)
Marynowane pikle
Dodatki: 3 rodzaje sosów (chrzanowy, czosnkowy, tatarski)
Pieczywo z własnej piekarni

I DANIE GORĄCE (do wyboru) 
Filet z kurczaka zapiekany ze szpinakiem, mozzarellą, kaszą i zestawem 
surówek
Sola w sosie cytrynowym z ziemniakami z wody i sałatką z avocado i tru-
skawek
Pieczeń cielęca po myśliwsku z kopytkami, fasolką szparagową, boczkiem
Indyk pieczony w ziołach z sosem szpinakowym na gratin ziemniaczanym

II DANIE GORĄCE (do wyboru) 
Pieczeń wołowa na dziko z grzybami i szparagami w sosie curry 
Grillowany łosoś z cytryną, z sałatką z avocado, serem feta i ryżem basmati
Plaster szynki wieprzowej pieczonej w warzywach z winem, serwowany w 
sosie własnym 
z kopytkami  i buraczkami zasmażanymi 

III DANIE GORĄCE (do wyboru) 
Barszcz czerwony z uszkami lub pasztecikiem
Żurek z chrzanem i pulpecikami 
Zupa cebulowa z grzankami i z serem


