wesele
w pałacu mortęgi hotel&spa

MENU I
cena 300 zł/ os.

Przystawka (serwowana)

Mus z kurczęcia z pistacjami i malinowym coulis

Zupa (serwowana)

Rosół drobiowy ogrodniczka z makaronem

Danie Główne

Zraz wołowy po staropolsku
Kotlet schabowy
Filet z kurczaka nadziewany mozzarellą
i suszonym pomidorem
Gratin brokułowy, ziemniaki z wody
Surówki
Marchew, kapusta biała, buraczki na ciepło

Bufet deserowy
Sernik
Szarlotka
Mini deserki koktajlowe
Ciasto z galaretką
Ciasto z owocami
Owoce

Tort weselny 90 zł/kg
(dodatkowo płatny)
Przekąski zimne

Tatar wołowy na chlebku
Tatar z łososia na razowcu
Śledzik po polsku
Sałatka caprese
Brokuły z czosnkiem z sosem majonezowym
Tymbaliki z kurczaka, ryby, nóżek
Sałatka jarzynowa

Danie ciepłe ok 22:30
Barszcz z pasztecikiem

Danie ciepłe ok 2:00

Boeuf Strogonoff z drobiu z kluskami kładzionymi
Woda mineralna, kawa, herbata
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MENU I
cena 350 zł/ os.

Przystawka (serwowana)

Bufet deserowy

Mus z kurczęcia z pistacjami i malinowym coulis

Mini deserki
Panna cotta
Tiramisu
Mus czekoladowy
Owoce
Fontanna czekoladowa (w cenie)

Zupa (serwowana)
Krem ze szparagów z profitrolkami

Danie Główne
Polędwiczka podwędzana
Filet z kurczaka nadziewany mozzarellą i suszonym
pomidorem
Zraz wołowy
Gratin brokułowy, ziemniaki z wody
Surówki (dwa rodzaje)
Buraczki na ciepło
Warzywa królewskie

Tort weselny 90 zł/kg
(dodatkowo płatny)
Przekąski zimne
Tatar wołowy na chlebku
Tatar z łososia na razowcu
Śledzik po polsku
Łosoś wędzony z sosem chrzanowym
Sałatka caprese
Brokuły z czosnkiem z sosem majonezowym
Tymbaliki z kurczaka, pstrąg, ozorki
Krewetk pieczone w boczku

Danie ciepłe ok 22:30
Pieczony prosiak z pieczonymi ziemniakami
i sosem tatarskim

Danie ciepłe ok 2:00 (bufet)
Boeuf Strogonoff z polędwicy wołowej
z kluseczkami półfrancuskimi
Barszcz z pasztecikiem
Woda mineralna, kawa, herbata
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cennik open barów
w czasie trwania open baru ilość każdego napoju jest nieograniczona

PROPOZYCJA –
NAPOJE W FORMIE OPEN BAR
Open bar - Premium
160,00 zł (do 6h)
Alkohole i dodatki: wino białe, wino czerwone, piwo
beczkowe Żywiec, wódka (do wyboru: Wyborowa, Żubrówka), whisky Grant’s, Gordons Gin, Martini (do wyboru: bianco, rosso), Tequila Sierra, likiery i syropy Monin, owoce
Napoje zimne: woda niegazowana i gazowana, soki
owocowe (wybór 3 smaków), Pepsi, Mirinda, 7up, Tonic
Napoje gorące: ekspres automatyczny serwujący kawy
(americano, espresso, cappuccino, caffee latte), herbata
- wybór: czarna, zielona, miętowa, owocowa

Open bar – Prestige
190,00 zł (do 6h)
Alkohole i dodatki: wino białe, wino czerwone, piwo
beczkowe Żywiec, wódka Finlandia lub Absolut, whisky
Ballantines’ lub Jack Daniel’s, rum Havana lub rum Bacardi, Gordons Gin, Martini (do wyboru: bianco, rosso),
Tequila Sierra, likiery i syropy Monin, owoce
Napoje zimne: woda niegazowana i gazowana, soki
owocowe (wybór 3 smaków), Pepsi, Mirinda, 7up, Tonic
Napoje gorące: ekspres automatyczny serwujący kawy
(americano, espresso, cappuccino, caffee latte), herbata
- wybór: czarna, zielona, miętowa, owocowa
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