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PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PROPOZYCJĘ DAŃ,
Z KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO SKOMPONOWAĆ
NIEPOWTARZALNE MENU NA SWOJE PRZYJĘCIE WESELNE

ZUPY   
prosimy o wybór jednej pozycji, która wejdzie w skład menu

Swojski rosół z makaronem
Kremowa zupa borowikowa z groszkiem ptysiowym
Cappuccino z zielonego groszku z łezką śmietany
Krem z pieczonej papryki i pomidorów z grzankami czosnkowymi
Zupa cebulowa

DANIA GŁÓWNE  
prosimy o wybór trzech pozycji, które wejdą w skład menu

Kotlet schabowy z kością
Pierś kurczęcia ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Udko kurczaka faszerowane cielęciną w aromacie truflowym
Rolada z indyka faszerowana warzywami z sosem serowym
Indyk w sosie pietruszkowo-bazyliowym
Pieczeń wołowa z sosem welurowym
Pieczeń cielęca z sosem morelowym
Wieprzowa rolada z pikantnym serkiem owinięta chrupiącym bekonem
Udko kacze pieczone confit
Pierś gęsia w sosie wiśniowym
Dorsz w sosie koperkowym
Pieczony łosoś norweski z bazyliowym pesto

Obiad Weselny
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DODATKI DO DANIA GŁÓWNEGO 
prosimy o wybór trzech pozycji, które wejdą w skład menu

Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Domowe frytki
Talarki ziemniaczane
Opiekane ziemniaczane ćwiartki 
Rumiane ziemniaczane kuleczki 
Kasza prażona z wędzonym boczkiem
Ryż kolorowy z warzywami

DODATKI DO DANIA GŁÓWNEGO  
prosimy o wybór trzech pozycji, które wejdą w skład menu

Bukiet warzyw z pary
Surówka z marchwi i pomarańczy 
Surówka z selera 
Surówka Colesław 
Dwukolorowa surówka z kapusty
Modra kapusta w korzennym aromacie
Sałatka z pieczonego buraka
Chrupiące sałaty z sosem vinegrette

DESER 
prosimy o wybór jednej pozycji, która wejdzie w skład menu

Lody waniliowe z winną śliwką, sosem porto i bitą śmietaną
Lody śmietankowe z gorącymi malinami 
Parfait waniliowo-cynamonowe z sosem malinowym 
Tort Victoria z owocami
Ciasto czekoladowe z wiśniami sherry 
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ZIMNY BUFET 
prosimy o wybór siedmiu pozycji, które wejdą w skład menu

Mięsa pieczone w trzech kompozycjach 
Pierś indycza w maladze
Tatar wołowy z dodatkami 
Pasztet domowy
Terrina z wędzonej szynki z dodatkiem żurawiny 
Ruloniki z szynki wędzonej z musem chrzanowym
Wędliny tradycyjnie wędzone
Kompozycja serów żółtych i dojrzewających 
Łosoś norweski pod łuską z zielonego ogórka  
Wybór wędzonych ryb
Bałtyckie śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą   
Ryba po grecku w pomidorach 
Pikle na kwaśno
Klosz ciast i ciastek

SAŁATKI 
prosimy o wybór trzech pozycji, które wejdą w skład menu

Klasyczna sałatka jarzynowa
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami 
Sałatka brokułowa 
Sałatka z mini tortellini 
Sałatka cezar z wędzoną piersią kurczaka i grzankami 
Sałatka kalafiorowa z orzechami i pomarańczą 
Bukiet sałat z wędzoną kaczką i sosem malinowo balsamicznym

Przekąski
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PIERWSZA KOLACJA 
prosimy o wybór jednej pozycji, która wejdzie w skład menu

Pieczony łosoś z warzywami z pary i sosem koperkowym
Filet z sandacza z sosem z boczniaków, chrzanowym puree i brokułami  
Pierś gęsia z sosem figowo-cytrynowym z kluseczkami i modrą kapustą
Kacze udko confit z kluseczkami i buraczkami 
Wołowina po burgundzku z czosnkową grzanką

DRUGA KOLACJA  
prosimy o wybór jednej pozycji, która wejdzie w skład menu

Polędwiczka wieprzowa wellington z sosem rozmarynowym i grillowanymi 
warzywami 
Pieczeń z indyka w sosie morelowym z dodatkiem kolorowego ryżu 
Płatki duszonej wołowiny na sposób węgierski z kolorową papryką
Lasagne z łososiem i szpinakiem 
Roladka z udka kurczęcia z warzywami i gnocchi z masłem

TRZECIA KOLACJA  
prosimy o wybór jednej pozycji, która wejdzie w skład menu

Żurek z białą kiełbasą 
Bogracz wołowy z warzywami
Barszcz czerwony z profiterolką
Knedel czeski z gulaszem wieprzowym i kwaszonym ogórkiem 
Schab pieczony ze śliwką podany z kopytkami ziemniaczanymi  
i ćwikłowym burakiem

Dania ciepłe serwowane
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Cena menu weselnego: 245zł /os
w cenie menu:

Na życzenie powitanie chlebem i solą. 
Lampka szampana dla wszystkich Gości.
W trakcie przyjęcia napoje bezalkoholowe: 
kawa, herbata, woda mineralna, soki, pepsi, mirinda, 7up. 
W bufecie zimnym:  
pieczywo i masło oraz klosze owoców. 

Alkohole
Wódka Wyborowa - 40zł/ 0,5l
Wódka Finlandia - 45zł/ 0,5l
Wódka Absolut - 45zł/ 0,5l
Whisky Jack Daniel’s - 210zł/ 0,7l
Whisky Ballantines - 200zł/ 0,7l
Żubrówka - 60zł/ 0,5l
Wiśniówka - 60zł/ 0,5l
Miodonka Beskidzka - 50zł/ 0,5l 
Wino house czerwone/białe - 40zł/ 0,75l
Wino Prosecco - 80zł/ 0,75l
Piwo Browar Zamkowy Cieszyn  butelka - 10zł/0,5l
Piwo Pilsner kega - 480zł/ 30l
Dodatkowe alkohole wyceniane na życzenie.



HOTEL & SPA

CZARNY GROŃ

PRZYJĘCIE WESELNE
menuProponujemy również:

Pakiet: ciasta, ciasteczka, tort – 29zł/osobę
Fontanna czekoladowa: z bezami, rurkami waflowymi i owocami – 950zł 
Stół Staropolski  –  1 800zł
W asortymencie: szynka z kością, boczek wiejski, słonina wędzona, 
pasztet leśny, smalec, pasztet wątrobiany, boczek na ostro, pęta kiełbasy 
wiejskiej, kabanosy chłopskie, salceson wyborowy, pęta kaszanki, bochen 
chleba wiejskiego, ogórki kiszone i czosnkowe, pikle, dzbany maślanki  
i zsiadłego mleka, sosy: czosnkowy, chrzanowy oraz tatarski.

USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE
Tort weselny 
Słodki bufet 
Dekoracja sali
Upominki dla Gości weselnych 
Obsługa barmańska

Wszelkie pytania prosimy kierować do Konsultanta weselnego, 
który będzie opiekował się Państwa przyjęciem i wspierał swoim 
doświadczeniem oraz wiedzą na każdym etapie przygotowań,  
tak aby podczas przyjęcia mogli Państwo poświęcić całą uwagę sobie  
i swoim bliskim.




