Menu Weselne
Wykwintne

370,00zł/osoba
Przystawka

(1 do wyboru)

Zupa

(1 do wyboru)

Wołowina siekana z piklami i chrupiącym żółtkiem
Cewiche z łososia z żelem z malin i salsą warzywną

Bulion wołowy z pierożkami
Krem z pieczonej papryki z chorizo i kruszonym serem kozim
Krem z grzybów leśnych ze smażonymi kurkami

Dania główne

(3 do wyboru)

Zrazy wołowe w sosie nelsońskim
Pieczony rostbef w sosie z zielonego pieprzu
Polędwica wieprzowa otulona boczkiem
Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami z sosem ziołowym
Pieczone udo z kaczki
Filet z kaczki z sosem wiśniowym
Pieczony łosoś na młodym szpinaku
Grillowana karkówka z warzywami
Eskalopki z indyka w boczku w sosie Royal

Dodatki do dania głównego

(3 do wyboru)

Maślane puree ziemniaczane
Pieczone bataty z ziołami
Młode ziemniaki z masłem i koprem
Kaszotto z mascarpone
Ryż jaśminowy z warzywami
Kluski śląskie

Menu Weselne
Wykwintne

370,00zł/osoba

Surówki do dań głównych (3 do wyboru)
Zasmażane buraczki
Marchew z pomarańczą
Świeże sałaty ze śmietaną
Młoda kapusta biała
Kapusta czerwona z jabłkiem i rodzynkami
Seler z orzechami

Deser

(1 do wyboru)

Tarta owocowa z sezonowanymi owocami i bitą śmietaną
Suflet czekoladowy z sosem jeżynowym
Krem tiramisu z żelem z kawy i delikatnym biszkoptem

Dodatkowe dania ciepłe

(3 do wyboru)

Żur staropolski z chrzanem
Gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami
Zupa gulaszowa z białą bagietką
Kruche pierożki z kapustą i grzybami
Pieczony udziec wieprzowy z sosem wiśniowym
Pałki z kurczaka marynowane na styl BBQ
Mini golonki z kwaszoną kapustą

Menu Weselne
Wylwintne

370,00zł/osoba
Bufet zimny

(8 do wyboru)

Deska mięs pieczonych
Deska serów żółtych, pleśniowych i miękkich
Galaretki drobiowe z warzywami
Mus z łososia
Tymbaliki wieprzowe
Śledź w salsie pomidorowej
Roladki ze śledzia faszerowane orzechami i jabłkiem
Śledź siekany z buraczkami i żółtkiem
Sałata ze świeżych warzyw i koziego sera
Sałatka caprese z mini mozarellą i kremem balsamicznym

Dodatki
Świeże warzywa, pikle, marynaty, dipy
Pieczywo, masło
+ Kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, 2 soki

Ujęte w cenie

Szampan na toast powitalny
Powitanie Pary Młdoej chlebem i solą

