
Menu tradycyjne

Ta  propozycja  ma  charakter  poglądowy  i  może  być  dostosowane  do  Państwa

preferencji lub całkowicie zmienione. Dania serwujemy do stołów lub w formie bufetu

– do wyboru.

PRZYKŁADOWE MENU WESELNE -  tradycyjne:

Na ciepło:

•Rosół domowy z makaronem
•Sznycel  z  piersi  kurczaka  w  jajku,  serwowany  z  ziemniakami
pieczonymi, a do tego  surówka
•Schab  pieczony staropolski  z  sosem cebulowym,  dekorowany
pieczonym  jabłuszkiem,  serwowany  z  kluskami  śląskimi  z
majerankiem, a do tego mizeria ze śmietaną lub modra kapusta
(prosimy wybrać jeden dodatek)
•Strogonow w kokilkach
•Żur  na  prawdziwkach  z  kiełbasą  i  jajkami  lub  barszczyk  z
pasztecikiem (jedno z nich)

Pyszności na zimno (10 szt.):

•Pieczone  mięsa  i  pasztet  oraz  sosy  do  mięsa  i  konfitura  z
czerwonej cebuli
•Wybór wędlin polskich
•Schab po warszawsku
•Tymbaliki z kurczaka
•Jajka faszerowane z pieczarkami
•Śledzie z cebulką
•Ryba po grecku
•Sałatka z pieczonym kurczakiem, ananasem i kukurydzą
•Sałatka jarzynowa
•Sałatka grecka

Wybór chlebów i bułeczek

Najpiękniejsze owoce sezonowe



Ciasta  domowe:  czekoladowe ze  świeżymi  owocami,  sernik  z  sosem
owocowym,  tarta  jabłkowa  lub  cytrynowa  lub  śliwkowa,  babeczki  z
owocami

Napoje zimne i gorące

Koszt przyjęcia

od 100 do 130 osób pełnopłatnych 235 zł/os

od 131 do 149 osób pełnopłatnych 225 zł/os

od 150 do 175 osób pełnopłatnych 205 zł/os

od 176 do 199 osób pełnopłatnych 202 zł/os

od 200 osób pełnopłatnych 197 zł/os

Podane ceny dotyczą przyjęcie trwającego do 10 godzin.

Jeśli na przyjęciu nie będzie serwowany i spożywany alkohol, koszt za
osobę pełnopłatną na przyjęciu od 100 do 199 osób jest zmniejszany o 5
zł.

W  cenę  wliczone  są:  standardowe  dekoracje  kwiatowe  na  stołach,
świeczki, chlebek powitalny, kieliszki dla młodej pary, prostokątne stoły z
białymi obrusami, krzesła z białymi pokrowcami, obsługa kelnerska.

Podane  ceny  zawierają  podatek  VAT  w  stawkach  przewidzianych
odpowiednimi przepisami – w przypadku zmiany stawek podatku VAT,
podane ceny mogą zostać odpowiednio zmienione.

W  roku  2018  proponowane  przez  nas  ceny  wzrosną o  wskaźnik
inflacyjny ogłoszony przez GUS.
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