Imię i nazwisko, nr telefonu, email
TERMIN: 00-00-2022 (dzień) GODZ: 00:00 LICZBA OS: 00
CENA OS: 210,00pln CZAS REZERWACJI:
ZADATEK: 00

WESELE

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

ZUPY

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

ZAKĄSKI

półmiski mięs pieczystych
pasztet z dziczyzna z sosem żurawinowym
rosół z makaronem
marynaty
grzybowa z łazankami
rybka na sposób grecki
krem z pomidorów z grzankami
śledzik korzenny w żurawinie
chrzanowa z tłuczonymi ziemniakami z boczkiem
tymbaliki z łososia na sosie chrzanowym
i cebulką
zapiekane tartaletki z kurczakiem
schab ze śliwką wgalarecie
DANIA GŁÓWNE
chleb wiejski
(powyżej 20 os. do wybrania 3 dania po 70% z każdego rodzaju – 100g
każda porcja
poniżej 20 os. 2 dania po 100%)

kaczka w cydrze z jabłkami ziołami
pierś z indyka z sosem pieczarkowo-brokułowym
szynka z pieca z sosem pieczeniowym
pieczony schab z sosem śliwkowym
zrazy wołowe w sosie własnym
sandacz z sosem kurkowym
łosoś z porową pierzynką

DODATKI

SAŁATKI

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

wędzonym kurczakiem
jarzynowa
caprese z bazylią
grecka
gyros

OKOŁO GODZINY 22:00
(do wyboru 1 danie )

ziemniaki, ziemniaki opiekane,kopytka,kasza
strogonow z pieczywem
gryczana (dwa rodzaje do wyboru)
udko z kurczaka podane z frytkami
na ciepło: glazurowana marchewka w miodzie na
polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym
maśle
podana z gratin z ziemniaków
lub buraczki zasmażane na maśle
na zimno: zestaw surówek (dwa rodzaje)

OKOŁO GODZINY 01:00

DESERY

(powyżej 60 osób do wybrania 2 rodzaje ciasta, dodatkowa porcja
9Zł/os.)

sernik z brzoskwiniami
jabłecznik
ciasto Raffaello
ciasto czekoladowe
kawa/herbata

(do wyboru 1 danie )

barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
zupa chrzanowa z klopsikami
NAPOJE
kompot, woda niegazowana
sok jabłkowy, pomarańczowy, czarna
porzeczka
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Wino Czerwone stołowe półwytrawne500ml
Wino Białe stołowe półwytrawne
500ml

29pln
29pln

Wódka Wyborowa

500ml

49pln

Własny Alk Korkowe

butelka

10pln

Napoje Gazowane

1000ml / osoba 12pln

Książęce Złote Pszeniczne beczkowe
Tyskie Klasyczne - beczkowe
Książęce Czerwony Lager
Książęce Łagodne Ciemne
Książęce IPA
Kozel Lezak (jasne)
Kozel Cerny (ciemne)

500ml
500ml

13pln
10pln

500ml
500ml
500ml
500ml
500ml

11pln
11pln
11pln
11pln
11pln

