
                  

Powitalny kieliszek Kir Royal
wino musujące serwowane z Creme de Cassis 

Menu II

Przekąska

Galantyna z kaczki z karmelizowaną żurawiną

lub

Pasztet z dzika z flambirowanym jabłkiem

Zupa: 

Rosół z kury 

Danie główne (2 porcje /os)

 Zrazy staropolskie

Sznycle drobiowe 

Schab w sosie grzybowym

Dodatki do wyboru:

Gotowane ziemniaki, kasza gryczana, frytki  itd.

oraz

Trzy rodzaje surówek lub warzywa blanszowane

Tort weselny 
- osobne ustalenia 

Wybór ciast serwowanych w stoły lub bar deserowy
- osobne ustalenia 

Pakiet napoi wliczony w cenę menu
kawa –serwowana w termosach przelewowych

herbata - wrzątek w warniku + herbata w 3 wariantach

(English Breakfast, Green, Earl Gray )

dodatki: cukier, słodzik, cytryna, mleko

woda niegazowana z cytryną i miętą 

sok  pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka
           

Koszt menu zależy od wybranych potraw 240 - 270 zł 



Menu zimnych przekąsek do wyboru:

Rolada z indyka z borówką

Pieczona w polskich ziołach karkówka serwowana na zimno z chrzanem

Soczysty  schab ze śliwką w maladze

Rolada z boczku

Roztbeff na różowo

Domowy pasztet podany z gęstym sosem śliwkowym

Tymbaliki drobiowe

Tatar z matiasa z szarą renetą i szczypiorkowym sosie 

Rolada serowa 

Tradycyjny tatar wołowy

Tatar z Kaczki z jajkiem przepiórczym

Pstrąg w winnej galarecie

Trio śledziowe 

Pater ryb wędzonych serwowane z cytrusami 

 Sałatki:
Sałatka jarzynowa

Sałatka ziemniaczana z pieczoną szynką, ogórkiem konserwowym, porem 
w musztardowym sosie 

Sałatka makaronowa z brokułem, migdałami  i suszonymi pomidorami

Sałata z kurczakiem, ananasem i sosem czosnkowym

Sałatę z kozim serem, gruszką i orzechami podana z malinowym sosem

Dodatkowo:
Pieczywo, masło, oliwa z oliwek

Danie na ciepło w trakcie wieczoru:

Dzik w w sosie ziołowym serwowane z bigosem staropolskim

Płonąca Gicz cielęca 

Szynka Podkomorzego w sosie tymiankowym

Pieczone w całości prosię

Golonka na kapuście

Pieczone części z kurczaka w sosie BBQ

Bogracz węgierski wołowo – wieprzowy z kolorowymi paprykami,
 pieczarkami oraz ogórkiem kiszonym

Barszcz z kołdunami

Żur na białej kiełbasie z jajkiem


