MENU WESELNE
Podstawowa oferta przyjęcia weselnego mieści się w kwocie 190 zł/osoba,
dzieci oraz obsługa (foto, DJ, kamera) – 50% kwoty.
Skład menu: 5 dań ciepłych, deser, 9 przekąsek, napoje, owoce, 3 ciasta.
Bankiet weselny:
W kwocie 170 zł/osoba. Skład menu: 4 dania ciepłe, deser, 8 przekąsek,
napoje, owoce, 2 ciasta.
W kwocie 150 zł/osoba. Skład menu: 3 dania ciepłe, deser, 7 przekąsek,
napoje, owoce, 2 ciasta.
Stół wiejski, dodatkowo płatny: 20 zł/osoba. Rekomendujemy zamawianie
stołu wiejskiego na 50% Gości.

ZUPY
Rosół/pielmieni z kaczką
Krem grzybowy/ oliwa truflowa
Flaki po warszawsku
Krem z białych warzyw/ wędzona śliwka
Krem z pieczonych pomidorów/ mus mascaropne
Kwaśnica z żebrem

DANIA GŁÓWNE
Rolada śląska wołowa/ kluska śląska/ czerwona kapusta
Pół kaczki / kopytka/ buraki zasmażane
Schabowy/ziemniaki/ kapusta zasmażana
Pieczeń z szynki/ puree ziemniak/ surówka z białej kapusty
Policzek wołowy/ kasza gryczana/ surówka z ogórka i cebuli
Łosoś/ kuskus/ pistacje/ emulsja i oliwa koperkowa
Dorsz/ soczewica zielona/ jarmuż

DESERY
Ptyś
Brownie orzechowe/ lody z buraka
Biszkopt czekoladowy/ biała czekolada

MENU DZIECIĘCE
ZUPY
Rosół z domowym makaronem
Pomidorowa z lanym ciastem
DANIA GŁÓWNE
Sznycel drobiowy/ puree ziemniaczane/ surówka z marchewki
Spaghetti / klopsiki drobiowe/ sos koperkowy

PALETA ZIMNYCH PRZEKĄSEK
Wędliny wędzone/mięsa pieczone w Stanicy
Śledź (olej-cebula, śmietana-jabłko, kaszubskie)
Pasztet z soczewicy
Galaretka z nóżek
Schab po warszawsku
Terina z sandacza
Pasztety pieczone w Stanicy
Tortilla z kurczakiem/ świeże warzywa
Pstrąg w galarecie
Tatar wołowy (serwowany w trakcie przyjęcia)
SAŁATKI
Sałatka jarzynowa
Sałaty / świeże warzywa/ winegret
Sałatka Cezar
Sałatka grecka
Sałatka nicejska

STÓŁ DESEROWY
Makowiec
Sernik
Szarlotka
W-Z
Miodownik
Marchewkowe/ krem mascaropne
Tort bezowy

DODATKOWE DANIA GORĄCE
Bigos staropolski z suszoną śliwką okraszony czerwonym winem
Gołąbek/sos pomidorowy/ ziemniaki tłuczone
Bitki wołowe/ pęczak z cebulką/ sos chrzanowy/ sałata pekińska
Pieczone udo kurczaka/ ziemniak opiekany/ mizeria
Żeberka/ szare kluski/ surówka z czerwonej kapusty/ śliwka
Barszcz czerwony/ krokiet z mięsem
Strogonow
Węgierska zupa gulaszowa

WIEJSKI STÓŁ
Wędliny/ kiełbasy/ mięsa
Kiszonki
Smalec ze skwarkami/ogórek kiszony/ pajdy wiejskiego chleba
Noga wieprzowa

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

