Imię i nazwisko, nr telefonu, email
TERMIN: 00-00-2019 dzień) GODZ: 00:00 LICZBA OS: 00
CENA OS: 185zł
zadatek

WESELE

powitanie chlebem i solą, szampan dla gości (ustawiony na stoliku)

ZUPY

ZAKĄSKI

(poniżej 20 os do wybrania 1 zupa , powyżej 20 os -2 zupy)

rosół z makaronem
żurek z ziemniakami
grzybowa z łazankami
krem z dyni z prażonymi pestkami
krem z pomidorów, papryki ze śmietanką

półmiski mięs pieczystych i pasztetów własnego wyrobu
tymbaliki – rybne z dorsza i łososia
schab ze śliwką w galarecie
rybka w warzywach
śledzik po kaszubsku i w oleju
chleb wiejski

DANIA GŁÓWNE

(poniżej 20 os 2 sałatki do wyboru, powyżej 20 os – 3 sałatki)

(powyżej 20 os. do wybrania 3 dania po 70% z każdego rodzaju – 100g każda porcja
poniżej 20 os. 2 dania po 100%)

tradycyjne zrazy wołowe w sosie własnym
szynka z pieca podana z sosem pieczeniowym
pierś z indyka pieczona w maśle i ziołach
podana z sosem pieczarkowo-brokułowym
noga z kaczki conf z sosem wiśniowym
smażony flet z pstrąga w serowej panierce
sandacz w sosie kurkowym

SAŁATKI
sałatka z wędzonym kurczakiem
sałatka jarzynowa
sałatka z tortellini
sałatka grecka
sałatka gyros
sałatka z łososiem

OKOŁO GODZINY 22:00
(do wyboru 1 danie )

DODATKI
ziemniaki, ziemniaki opiekane
na ciepło: glazurowana marchewka w miodzie na masełku
lub buraczki zasmażane na masełku
na zimno: zestaw surówek (dwa rodzaje)
kompot, woda niegazowana
sok jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka (0,5l/os.)

DESERY

golonka na kapuście podana z ziemniaczkami
pieczona korona ze schabu podana z kaszą gryczaną z
grzybami
pieczona kaczka z jabłkami podana z kluskami śląskimi
pieczone żeberka BBQ podane z ziołowymi ziemniakami

OKOŁO GODZINY 01:00

barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
potrawka ze schabu z pieczywem
flaki wołowe z pieczywem
zupa chrzanowa z klopsikami

(powyżej 60 osób do wybrania 2 rodzaje ciasta, dodatkowa porcja 5zł/os.)

sernik z brzoskwiniami
jabłecznik
biszkopt z kremem jogurtowym i owocami
ciasto czekoladowe
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