
 
 

Propozycja Menu weselne I- 2021 

225 zł/osoba – 2021 r  

Powitanie 

Tradycyjne powitanie chlebem i solą 

Zupa    ( 1 porcja do wyboru/ os) 

Tradycyjny rosół z makaronem 

Krem z pory z chipsem bekonowym 

Danie główne ( 4 porcje do wyboru /os) 
-1 porcja- 100-120g 

 
Duszona karkówka z warzywami 

Udko faszerowane pieczarkami i mięsem owinięte 
boczkiem 

Karkówka pieczona w sosie grzybowym 

 Rolada  z piersi  nadziana słonym serem i 
szpinakiem 

Zwijaniec  w panierce z wytrawnym warzywno-
pieczarkowym farszem 

Rolada drobiowa ze szpinakiem w sosie bazyliowym 

Kotlet devolay z puszystym masłem i pietruszką 

Delikatne  zrazy z karkówki  w sosie razowym 

Gołąbki w sosie pomidorowym  

Dodatki 

Ziemniaki z koperkiem, Pieczone ziemniaki, 

               Bukiet surówek (3 rodzaje) 

 Słodki bufet  ( 2 porcje ciast/osoba) 

2 porcje ciast/osoba- wybór tradycyjnych ciast- 

jabłecznik, sernik wiedeński, sernik z wiśniami,  

rafaello, w-z, jogurtowe, gruszkowy, porzeczkowy             

i in.   
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Kolacja ( 4  porcje do wyboru /os)- 1porcja - 50-70g 

Pieczona karkówka ze śliwką glazurowana 

Roladki  z kurczaka z sosem bazylikowym 

Tortilla  z kurczakiem i sałatą 

Galantyna z rodzynkami i figą   

Rolada z kurczaka ze szpinakiem 

Schab Souvie pod kaparową pierzynką 

Schab faszerowany masą chrzanową  

Śledziki w sosie słodko – kwaśnym 

Klopsiki mięsne w leczo 

Szynka po rusku, Schab w galarecie 

Galaretki wieprzowe 

Sałatka Cezar / Sałatka Grecka / Sałatka Pene/ 

Sałatka Gyros 

Dodatki do kolacji 

Pieczywo, masło z ziołami, masło z  czosnkiem 

Gorąca kolacja przed  północą  I  ( 2 porcje /os.) 

Gulasz z karkówki 

 Żur Staropolski na białej kiełbasie 

Domowe pierogi  ruskie i z  kapustą i grzybami 

Szaszłyki z grillowanymi warzywami  

Golonki na kapuście 

Gorąca kolacja po  północy  II  (  1 porcja /os.)  

Tradycyjny barszcz z pasztecikiem  

Pieczone pałki z trzema dipami 
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Dodatkowo  w cenie znajduję się : 

-Kawa i herbata bez ograniczeń, 

-Soki  i wody na bez ograniczeń, 

-Tłuczenie kieliszków przez Parę Młodą, 

-Apartament dla Pary Młodej, 

-Bezpłatny parking dla Gości, 

 

W cenę dodatkowo wliczona jest : 

-obsługa kelnerska, 

-białe obrusy na stołach, 

-standardowa dekoracja stołów (białe  serwetki,     

świece), 

-białe eleganckie  pokrowce,   

 

Nie pobieramy dodatkowych opłat za korkowe. 
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Na życzenie za dodatkową opłatą – 

-Organizacją poprawin – 55 zł/osobę – 2 nowy ciepłe 

posiłki  (zupa, 1 danie mięsne) )   Czas  trwania  do 

6h,  

-Fontanna Czekoladowa – Obejmuje 3 kg pysznej 

belgijskiej oryginalnej czekolady oraz wynajem                 

i obsługę  urządzenia – 800 zł    

-Przekąski  do fontanny – 4 zł/os.  –  (3 rodzaje 

przekąsek)  

 - Szynka podkomorzego  na kapuście z grzybami  w 

towarzystwie kopytek podana przez Kucharza  – 

15zł/os  

-Bufet z owocami – świeże owoce krojone 

(filetowane): 150 g/os. - 14 zł/os 

-Deser – Lody z gorącymi malinami,  Tiramisu,  

Gruszka w czerwonym winie  z lodami waniliowymi, 

Fondat czekoladowy z aromatycznymi sosami,   

Jabłecznik z lodami waniliowymi  -14zł 

-Bufet Sałatkowy (Sałatka Grecka, Sałatka Cezar, 

Sałatka Nicejska, Sałatka Jarzynowa,  Sałatka    Pene )  

– 14zł/ os  

-Soki i woda na poprawinach – 10zł/os 

-Dodatkowa porcja mięsa 12zł/ porcja 

-Dodatki (warzywa i skrobia) – 6zł/porcja 

-Pokoje gościnne – 60 zł/os – doba hotelowa  kończy 

się o godz. 11.00  

-Śniadanie Kontynentalne  - 25  zł/os  

Dzieci: 

-do lat  4 gratis  -do 8 lat- 50% zniżki 

Na salę należy dostarczyć  tort,  alkohole,  napoje 


