PRZYJĘCIE WESELNE
Przykładowe menu

Powitanie chlebem i solą
Uroczysty toast winem musującym
Część I (godz. 15:00)- jedno danie do wyboru
Przystawka
•Świeży melon otulony szynką parmeńską
•Plastry wędzonego łososia nadziewane musem koperkowo-śmietanowym
•Zapiekany pomidor faszerowany kaszą kuskus z orzechami włoskimi podany
ze świeżymi ziołami

ZUPA
•Tradycyjny rosół drobiowo-wołowy podany z domowym makaronem i natką pietruszki
•Krem pomidorowy z groszkiem ptysiowym na bazie pieczonych pomidorów podany
ze świeżą bazylią
•Żurek z jajkiem i białą kiełbasą podany w miseczce chlebowej

Danie główne
•Polędwiczki wieprzowe nadziewane duszonymi pieczarkami z sosem żurawinowym,
serwowane z ziemniakami pieczonymi oraz zestawem surówek
•Pieczona pierś z kurczaka faszerowana musem szpinakowym w delikatnym sosie
pomarańczowym, podana z ryżem oraz bukietem warzyw gotowanych
•Koperta ze schabu z nadzieniem z sera i szynki, serwowana z bezą ziemniaczaną
oraz bukietem warzyw gotowanych

Deser
•Sernik podany ze świeżymi owocami oraz sosem czekoladowym
•Szarlotka na gorąco z lodami waniliowymi
•Tarta cytrynowa z sosem angielskim
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Część II (godz. 20:00-21:00) jedno danie do wyboru
•Rolada schabowa w sosie borowikowym, podana z kluskami śląskimi oraz surówką
z pora i jabłka
•Szaszłyk z indyka nadziewany papryką, boczkiem wędzonym, i cebulką serwowany
z frytkami oraz zestawem surówek

Część III (godz. 24:00) Uroczyste krojenie tortu weselnego
Część IV (godz. 01:00) jedno danie do wyboru
•Barszcz czerwony podany z pasztecikiem
•Pikantny bogracz serwowany z grzanką czosnkową
Pakiet napoi:
kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane (ilość nieograniczona)

Podczas Wesela do dyspozycji gości ZIMNY BUFET:
•Sery regionalne oraz żółte
•Wędliny oraz mięsa pieczone
•Tradycyjna sałatka jarzynowa
•Śledzie w trzech odsłonach (po cygańsku, po kaszubsku w oleju)
•Sałatka grecka z serem fetą, czerwoną cebulą, papryką oraz czarnymi oliwkami
•Sos tatarski
•Galaretka drobiowa
•Pieczywo, masło, pikle marynowane
•Ciasta
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