S TA N D ARDOWE MEN U NA PRZYJĘCIE WESELNE

OBIAD
Rosół z makaronem, pietruszką i marchewką / Krem pieczarkowy / Krem brokułowy
( jedna z zup do wyboru przy szczegółach)
Kurczak w potrawce: ryż, białe mięso, marchewka z groszkiem,
sos śmietanowo-cytrynowy z rodzynkami
Zrazy wołowe oraz wieprzowe z cebulką, słoniną i ogórkiem
Pieczeń z karkówki i szynki
Tradycyjny kotlet schabowy panierowany
Kotlet schabowy ‘szwajcar’
Kotlet schabowy peperoni
Kotlet drobiowy ‘de Volaille’ nadziewany serami pleśniowymi,
serami żółtymi bądź szpinakiem z czosnkiem
Drobiowa fantazja z pieczarkami i serem
Tradycyjny kotlet mielony
Tradycyjne udko drobiowe
Ziemniaczki z gałązką kopru włoskiego
Pyzy drożdżowe
Wykwintny sos pieczeniowy
Bukiet warzyw sezonowych na gorąco (trzy rodzaje) polane chrupiącą panierką
Surówki ze świeżych warzyw: Sezonowe – trzy rodzaje

DESER
Tort, ciasta, owoce (płatne dodatkowo)
Napoje gorące: kawa, herbata

ZAKĄSKI
Sałatka grecka ‘classic’
Łosoś z serkiem chrzanowym zawijany w szpinakowy naleśnik
Ryba w zalewie octowej
Śledź w oleju po staropolsku
Galantyna drobiowa z warzywami
Galantyna wieprzowa z warzywami
Sałaka jarzynowa tradycyjna zawijana w szynce ze szparagami w sosie bernet
Pasztet Wielkopolski z sosem żurawinowym
Pieczeń wieprzowa z sosem tatarskim i marynowaną czerwoną cebulą
Tortilla zawijana z kurczakiem, ogórkiem, papryką i sosem curry
Bruschetta z pomidorami, czosnkiem, oliwą z oliwek i świeżą bazylią
Befsztyk tatarski z jajkiem, cebulką i ogórkiem
Półmisek śródziemnomorski: Owoce morza etc.
Różnorodne pieczywa, masło

I KOLACJA
Barszcz czerwony z krokietem z kapustą i grzybami
Gołąbki tradycyjne

II KOLACJA
Bigos myśliwski z grzybami leśnymi
Szaszłyk z cebulką i boczkiem
Udko pieczone w sosie własnym
Golonka gotowana z chrzanem i musztardą

III KOLACJA
Żur staropolski z jajkiem - Opcjonalnie za dopłatą zupa Gulaszowa lub Flaki tradycyjne
(do wyboru przy ustalaniu szczegółów przyjęcia)
Wszystkie wymienione powyżej potrawy są serweowane
podczas przyjęcia weselnego.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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