Menu Weselne
Wesele do godz. 4.00. Koszt od osoby: 190zł. Napoje gorące i zimne, a także alkohol są podawane do
godziny 4:00 bez limitów. Alkohol nie jest przeznaczony na konkursy, nagrody, itp. Podana cena wesela nie
zawiera muzyki i opłat z tym związanych.

MENU WESELNE (do godz. 4:00)
CENA: 190 zł (od osoby)
Staropolskie przywitanie chlebem i solą
PRZYSTAWKA
(ta pozycja jest propozycją zamiany za deser)
Wędzony łosoś z melonem, cytryną i koperkiem
ZUPA (do wyboru)
Rosół z makaronem
Krem z zielonego groszku
DANIA GŁÓWNE (4 szt. do wyboru)
Kotlet devolay
Frykase (kura w sosie potrawkowym z ryżem)
Kaczka pieczona
Łosoś w sosie szpinakowym
Warkocz karczmiany z pieczarkami z rusztu
Filet z łososia/tilapii
Sznycel z indyka
Udko z kaczki
DODATKI
Ziemniaki z wody
Krokiety ziemniaczane
Bukiet surówek
Warzywa gotowane(tj.: marchewka, brokuły)
DESER
(ta pozycja jest propozycją zamiany za przystawkę)
Szarlotka z lodami

DODATKOWO
3 rodzaje ciasta, tort weselny, owoce
NAPOJE GORĄCE
(podajemy bez ograniczeń)
Kawa
Herbata
NAPOJE ZIMNE
(podajemy bez ogran
iczeń do ustalonego czasu zakończenia przyjęcia)
Sok owocowy, woda mineralna, cola
Szampan na powitanie
Szampan na powitanie, Wino, wódka (Sobieski/Bols/żołądkowa de luxe)
ZAKĄSKI ZIMNE
Schab ze śliwką /Galantyna z kurczaka
Łosoś wędzony, łosoś w cykorii
Deska mięs pieczonych i serów
Ryba w galarecie
Befsztyk tatarski z żółtkiem
Sałatka grecka, jajko garnirowane na sałatce,
Pomidor, ogórek, masło, sos tatarski, cytryna,
pieczywo
ZAKĄSKI GORĄCE
Godz. 22:00 - Barszcz czysty z pasztecikiem
Godz. 00:30 - Szynka płonąca z zapiekanką
POZOSTAŁE WLICZONE W CENĘ MENU
Dekoracja stołu: obrus, organa, świeczki

W ofertę nie są wliczone:
Owoce
Dekoracje balonowe oraz kwiaty
W przypadku przedłużenia wesela, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł z
góry za każdą rozpoczętą godzinę. Dopłata za podanie ciast ,tortów, owoców dostarczonych
przez weselników - 10 zł/osoba.
Dopłata za podanie napoi, szampana, wina i innego alkoholu - 10 zł/osoba.
USŁUGI DODATKOWE
Śniadanie 15 zł/osoba
Obiad (zupa, drugie danie) 20 zl/osoba
Nocleg w pokoju 1 osobowym 60 zł/doba
Nocleg w pokoju 2 osobowym 50 zł/osoba/doba
Nocleg w pokoju 3, 4 osobowym 40 zł/osoba/doba
Pokój dla Pary Młodej Gratis

