propozycja

Menu I
Uroczyste Powitanie Chlebem i Solą
Toast za zdrowie Młodej Pary- lampka wina musującego
Wyborny Obiad
Rodzaje zup do wyboru:
Staropolski rosół z aranżacją marchwiowo-pietruszkową, podawany z makaronem
Krem z pieczarek oprószony groszkiem ptysiowym
Krem z polskich pomidorów z bazylią i grzankami
Zupa prowansalska z grissini
Sezonowe zupy krem z dodatkami, np. krem dyniowy.

Danie Główne- serwowane na paterach
Mięsa do wyboru
Proszę wybrać 4 rodzaje
Tradycyjny kotlet schabowy
De Volaille z masełkiem
Roladka śląska
Grillowane udko drobiowe
Pieczeń z szynki wieprzowej
Roladki drobiowe z pieczarkami i blanszowaną cebulką
Kieszeń schabowa wypełniona brokułami i marynowaną cebulką
Specjalność drobiowa zapiekana z ciepłą brzoskwinią i żurawiną
Roladki drobiowe nadziewane smażonymi liśćmi szpinaku i serem mozzarella
Kieszonki schabowe z blanszowanymi warzywami
Roladka wiejska z szynki wieprzowej
Schab panierowany w złocistych płatkach kukurydzianych
Rolada drobiowa faszerowana serem feta i czerwoną papryką
Mięso liczone 2 sztuki na osobę np. 100 osób = 200 mięs

Dodatki do Dania Głównego
Gałki ziemniaków uszlachetnione dipem maślanym i koperkiem
Trzy rodzaje surówek podanych w półmiskach

Deser I
Tort weselny Pary Młodej*

Dania Gorące
I Danie Gorące
Proszę wybrać z następujących propozycji:
Specjalność drobiowa w złocistej pierzynce ozdobiona kleksem pieczarkowo – śmietanowym
Kieszonka drobiowa wypełniona pieczarkami oraz blanszowaną cebulką,
uwieńczone dipem koprowym
Przysmak "SONATA" zapiekany z ananasem i serem żółtym oraz zdobiony szkarłatną żurawiną
Królewski schab nadziewany delikatną morelką ze średnio pikantnym dressingiem
Schab Saute serwowany na bazie z runa leśnego
Plastry karkówki duszone w siedmiu ziołach
Klasyczny szaszłyk wieprzowo-drobiowy wzbogacony warzywami
Stek wieprzowy zapiekany z pieczarkami, cebulką i serem żółtym, zdobiony dipem musztardowym
Sakiewka drobiowa z sezonowym nadzieniem, dopełniona sosem rozmarynowym
Zawijaniec drobiowy nadziewany marynowanymi pomidorkami i serem feta z łezką bazyliową
Tymiankowy specjał z karkówki
Koperta schabowa z dressingiem grzybów leśnych
Tradycyjna pieczeń z szynki, w ciemnym sosie średnio pikantnym

Niezbędne Dodatki do Dań:
(do wyboru )

chrupiące frytki
złociste talarki
kluseczki śląskie
opiekane ćwiartki ziemniaków
barwny ryż
surówka dostosowana do rodzaju wybranego dania

II Danie Gorące
Podgrzewany żywym płomieniem Czarci Kocioł wypełniony potrawką węgierską,
uszlachetnioną bukietem warzyw

Deser II
Cesarki puchar lodowy wzbogacony musem owocowym i chmurką z bitej śmietany

III Danie gorące
(do wyboru)
Rubinowy barszcz przyrządzany według tradycyjnej receptury, serwowany z krokietem mięsnym lub
pasztecikiem francuskim
Żurek staropolski z białą kiełbaską
*Tort nie jest wliczony w cenę menu.

Zimna płyta
Szynka z liściem
Wędzona wiejska kiełbasa
Przekąski z ciasta francuskiego
Tęczowe tortillki z różnosmakowym nadzieniem
Kompozycja śledziowa z cebulką skryta pod majonezową kołderką
Galantyna z bukietem sezonowych owoców
Tymbaliki drobiowe
Białe pieczywo
Sałatki (proszę wybrać 2):
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Tradycyjna sałatka majonezowo- jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka z marynowanych pieczarek
Sałatka na bazie z kolorowego makaronu
Sałatka z grillowanym kurczakiem i ananasem
Sałatka cezar

Dla Państwa zadowolenia, w cenę tego menu wliczone są sezonowe owoce
Napoje gorące
serwowane wg życzeń gości (bez limitu)

Wielosmakowe herbaty
Kawa po turecku
Kawa rozpuszczalna
Kawa włoska z ekspresu w różnych odsłonach (cappuccino, latte, americano, espresso)

Napoje zimne
(2 sztuki na osobę)
Pepsi (w szkle)
7up (w szkle)
Sok pomarańczowy podawany w dzbankach – bez limitu
Woda mineralna w karafkach z cytryną i pomarańczą – bez limitu

Ślub i wesele są dla każdej pary kochających się ludzi
wydarzeniami wyjątkowymi.
Należy więc zadbać by taka uroczystość odbyła się w wyjątkowym miejscu
i aby towarzyszyła jej należyta, wytworna oprawa.
Opierając się na latach doświadczenia oraz opiniach setek zadowolonych gości, jesteśmy gotowi służyć Państwu
kompleksowym doradztwem i pomocą we wszystkich aspektach dotyczących tego wspaniałego święta.

Dla Państwa zadowolenia i wygody, oferujemy darmowe:















konsultacje i doradztwo przy wyborze menu
zniżki dla najmłodszych uczestników przyjęcia – dzieci do 10 lat – 50 % ceny
standardową dekorację sali balowej
pomoc w organizacji ułożenia gości przy stołach weselnych
tradycyjne powitanie chlebem i solą
ekskluzywne serwowanie obiadu weselnego na podgrzewanych paterach
lampka szampana dla każdego uczestnika przyjęcia
trzy przestronne, oświetlone i bezpieczne parkingi
taras widokowy
nowoczesne oświetlenie sali balowej
stylowa altana w naszym pięknym ogrodzie
osobne pomieszczenie do przechowywania i chłodzenia alkoholu
nie pobierany korkowego, nie doliczamy stłuczek
posiadamy agregat prądotwórczy, dzięki czumu nigdy nie zabraknie nam energii elektrycznej

Wielką atrakcją, którą w całej okolicy może pochwalić się wyłącznie nasza restauracja jest piękny, ekskluzywny a
zarazem wybitnie nowoczesny „Gwieździsty Strop” na sali balowej, dzięki któremu goście mogą poczuć się jakby
tańczyli pod rozgwieżdżonym, magicznym niebem.

Ponadto polecamy Państwu specjalne atrakcje w promocyjnych cenach:
 Tort weselny z najlepszej cukierni oraz paczki dla gości
 Fontanna alkoholowa- HIT WESEL : poncz alkoholowy, mieniący się wszystkimi kolorami tęczy,
wypływający z platynowej fontanny umieszczonej na specjalnym podeście, otoczonym dodatkami ze
świeżych owoców oraz zastawą.
 Wiejska chata dla lubiących staropolskie jadło
 Słodki stół cesarski, dekorowany przez specjalistów z pracowni cukierniczej
 Alkohol w atrakcyjnej cenie
 Płonący udziec wieprzowy ze specjalną prezentacją i oprawą muzyczną
 „Czarci Kocioł” – węgierskie kotły służące do serwowania potraw, z żywym płomieniem
 Dodatkowe ciasta
 Pokój dla dzieci
 Napis LOVE – ażurowa struktura, podświetlana na różne kolory
 Coolery – stylowe kubły wypełnione lodem do chłodzenia alkoholu na stołach weselnych
 Atłasowe, białe pokrowce i półpokrowce na krzesła
 Luksusowa fotobudka - rustykalne lustro fotograficzne z panelem dotykowy, drukarką zdjęć i albumem,
 Dwa duże, rodzinne apartamenty
 Dodatkowe dekoracje żywymi kwiatami

Drugi dzień weselny tzw. poprawiny w promocyjnej, obniżonej cenie!!!

