MENU WESELNE
Namiot, 155 zł / os.
W pakiecie:
- Tradycyjne powitanie chlebem i solą
- Toast powitalny winem musującym
PRZYSTAWKI (jedna do wyboru)
1.

Pasztet z dziczyzny z ziołami

2.

Śledzik z dodatkami

3.

Grillowane warzywa ze słonym krowim serem

ZUPY (jedna do wyboru, podana w wazach)
1.

Krem z białych warzyw ze zbożami

2.

Tradycyjny rosół z warzywami julien i makaronem

3.

Bulion z pieczoną papryką

DANIA GŁÓWNE serwowane w stół
Dania mięsne (trzy rodzaje do wyboru)
1.

Sznycel z dziczyzny z grzybowym sosem

2.

Polski tradycyjny schabowy

3.

Pieczony kurczak z ziołami

4.

Wolnogotowana karkówka w sosie pieprzowym

5.

Sola pieczona z cukinią

6.

Pieczona szynka w sosie

7.

Panierowany camembert z żurawiną

8.

Zapiekanka z ciecierzycy i warzyw

Dodatki skrobiowe (trzy rodzaje do wyboru)
1.

Ziemniaki pieczone

2.

Kasza gryczana z cebulą

3.

Kasza pęczak

4.

Gotowane ziemniaki z koperkiem

5.

Ryż z warzywami i curry

Dodatki warzywne (trzy rodzaje do wyboru)
1.

Warzywa z masełkiem i ziołami

2.

Kapusta zasmażana

3.

Buraczki na ciepło

4.

Mizeria (sezon)

5.

Surówka z selera z rodzynkami

6.

Surówka z pora ze śmietaną

7.

Marchewka z ananasem

ZIMNE PRZEKĄSKI (siedem do wyboru, w formie bufetu)
1.

Śledzie w stylu francuskim

2.

Śledzie tradycyjne z cebulą

3.

Sałatka grecka

4.

Półmisek wędlin dworzyskowych

5.

Pasztet z żurawiną

6.

Marynaty/sosy

7.

Smalec z ogórkiem kiszonym

8.

Jajka z tuńczykiem

9.

Grillowane warzywa z ziołową oliwą

10. Mozzarella z pomidorami i balsamico
11. Frittata warzywna
12. Pieczona szynka z tuńczykowym dipem i kaparami
13. Karkówka wolnogotowana z porto
14. Boczek pieczony w musztardzie gruboziarnistej
15. Deska serów pleśniowych z winogronami
16. Sałatka z kurczakiem, kuskusem i warzywami
17. Carpaccio z buraka z feta i drresingiem malinowym
18. Tymbaliki z kurczaka
19. Sałatka jarzynowa
20. Sałatka owocowa

DANIA CIEPŁE NOCNE (dwa do wyboru)
1. Barszcz z pasztecikiem
2. Gulaszowa
3. Żurek
4. Pieczone udka z boczkiem
5. Pikantne pulpeciki wieprzowe z sosem
6. Bigos
7. Warzywne leczo

DODATKOWO
1.

Kawa, herbata (bez ograniczeń)

2.

Woda, soki, napoje gazowane w 1-litrowych butelkach (bez ograniczeń)

3.

Pieczywo

