Ustroń, 7.06.2016

OFERTA MENU
PRZYJĘCIE WESELNE

PROPOZYCJA MENU I:
POWITANIE
chlebem i solą
wino musujące lub prosseco
DANIE GŁÓWNE:

(3 kawałki mięs/osobę)
tradycyjny rosól z kury z kluseczkami wątrobianymi
rolada wieprzowa

roladki drobiowe po litewsku ( z masłem czosnkowym i koperkiem)
schab po staropolsku ( z borowikami)
tradycyjny kotlet schabowy
filet faszerowany suszonymi pomidorami, grzybkami marynowanymi
oraz boczkiem i papryką
kluski śląskie / ziemniaczane puree (1,5 porcji /osobę)
sałatka z czerwonej kapusty
surówka z kapusty białej

surówka z kapusty włoskiej
buraki z chrzanem
warzywa z wody
DESER:
kawa/herbata
tort weselny
ciasta: miodownik, szarlotka, sernik z rodzynkami, biszkopt z galaretą

ZAKĄSKI ZIMNE:

plater wędlin tradycyjnych

plater serów twardych i pleśniowych z dodatkiem winogron oraz orzechów
tymbaliki drobiowe

roladki z szynki z musem chrzanowym
sałatka jarzynowa

sałatka wiosenna - z kurczakiem oraz sosem słodko kwaśnym
ryba w zalewie octowej
koreczki śledziowe
ananas filetowany

winogrona, banany, mandarynki
pieczywo jasne oraz ciemne
KOLACJA I:
(2 kawałki /osobę)
sandacz soute

filet z indyka zapiekany z warzywami oraz parmezanem
sakiewki z naleśnika faszerowane wieprzowiną z warzywami
surówka z marchwii
frytki/dufinki
GÓRALSKA KOLACJA II:
szaszłyki drobiowe/ szaszłyki wieprzowe
kita wieprzowa

golonko po bawarsku
kapusta zasmażana/ ziemniaki pieczone/ chrzan/ musztrada/pieczywo
KOLACJA III:
barszcz czerwony
krokiet z mięsem/ bułeczki faszerowane pieczarkami serem

cena: 155 zł/os

PRPOZYCJA MENU II:
POWITANIE
chlebem i solą
wino musujące lub prosseco
DANIE GŁÓWNE:

(4 kawałki mięs/osobę)
tradycyjny rosól z kury lub krem z brokuła
rolada śląska wołowa

filet w płatkach migdałowych

schab zapiekany z oscypkiem

udka marynowane w miodzie i musztradzie
polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
kluski śląskie / ziemniaczane puree/ ryż curry
sałatka z czerwonej kapusty

sałatka wiosenna z sosem winegret
mizeria

surówka z selera
warzywa z sosem czosnkowym
DESER
kawa/herbata
tort weselny
ciasta: miodownik, szarlotka, sernik z rodzynkami, biszkopt z galaretą

ZAKĄSKI ZIMNE:
plater serów twardych i pleśniowych z dodatkiem winogron oraz orzechów
jaja w sosie tatarskim

sałatka austryjacka z ziemniaków
gyros

kurczak w zalewie octowej
pomidory z mozzarellą
melon, ananas, filetowany, winogrona, banany, mandarynki
pieczywo jasne oraz ciemne
staropolski stół:
plater wędlin tradycyjnych i mięs pieczonych

mini tartinki ze smalcem i ogórkami kiszonymi domowymi
swojskie kiełbasy

pieczeń ze śliwką w galarecie
KOLACJA I:
porcjowo
roladka drobiowa faszerowana boczkiem, kiełbasą,marchewką oraz porem w
sosie śmietanowym podana z ryżem oraz sałatką z kapusty włoskiej
KOLACJA II:
porcjowo
pieczeń wieprzowa w sosie ze śliwek kalifornijskich podana z kopytkami oraz
burakami na ciepło

KOLACJA III- góralska wieczerza
(uroczyście wniesiona- goście sami podchodzą)
dzik ( w zakresie własnym )
szaszłyki drobiowe

kapusta zasmażana

talarki ziemniaczane
chrzan
musztarda
KOLACJA IV:
barszcz czerwony
krokiety z mięsem

krokiety z kapustą i grzybami

bułeczki zapiekane z pieczarkami serem
cena: 169 zł/osobę

TABELA DODATKÓW:
NAZWA

SZCZEGÓŁY

CENA

DEKORACJA SALI

nakrycie stołu, świeże kwiaty,

GRATIS

kwiaty do wyboru:

290,00 zł

serwetki
BUKIET ŚLUBNY z
butonierką

frezje, eustoma, róże, gożdziki,

DEKORACJA SUFITU w

gałęzie

300 zł

wiszące swieże kwiaty, bluszcze

300 zł

ze świeżych kwiatów

200 zł

KAPELA GÓRALSKA

występ 2 godziny + wodzirej

800 zł

DJ

ALIEN X - 881 307 651

do dogadania

stylu rustykalnym
DEKORACJA SUFITU w
stylu boho
DEKORACJA
SAMOCHODU

gipsówka

na wiankach lub w formie kul

(proszę podać się na numer od
Anety Foltyn)
ARANŻACJA WIATY

stoły koktajlowe wraz z obrusami

300 zł

oraz lamionami

OŚWIETLENIE LEDOWE 18 punktów świetlnych

990 zł

KĄCIK DLA DZIECI

150 zł

stoliczek, kolorowanki, tablica
kredowa, balon z cukierkami,
animacje i zabawy, balony

TABELA NAPOI:
WINO PÓŁWYTRAWNE kieliszek do obiadu

GRATIS

BUFET KAWOWY

przez całą uroczystość:

150,00 zł

pomarańczowy,

8,00 zł/litr

białe lub czerwone

kawa, herbata
SOKI

multiwitamina, czarna
porzeczka, jabłkowy,
woda gazowana,

niegazowana z miętą
NAPOJE GAZOWANE

coca cola, fanta, sprite,
kinnie-tonik

WÓDKA SOBIESKI

0,5L

WÓDKA ŻOŁĄDKOWA 0,25 L
DE LUXE

5,00 zł /but 0,5l
26,00 zł
32,00 zł

