
Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą
Poczęstunek lampką szampana

Owoce na stołach
 

Uroczysty obiad
 

Domowy rosół z makaronem i kluskami wątrobianymi
 

Rolada śląska wieprzowa
filet drobiowy de volaille

pieczeń wieprzowa
filet soute z brokułami i serem

 
Kluski śląskie, Ziemniaki z masłem i koperkiem

Sałatka z czerwonej kapusty, surówka z marchewki, surówka z kapusty pekińskiej
 

Deser
ciasto - 2 rodzaje do wyboru

Tort ślubny (dwa pierwsze kawałki krojone przez parę młodą - niewliczony w cenę menu)
 

Zimna płyta
półmisek serów i wędlin + wyroby własne

śledzie w oleju, 
kurczak w zalewie octowej, 

tymbaliki drobiowe
Galaretki wieprzowe,

sałatka jarzynowa
mix marynat

pieczywo mieszane i masło
 

kolacja I
Filet drobiowy panierowany nadziewany masłem czosnkowym

podany z frytkami i surówką szatańską
 

Kolacja ii
Bogracz wołowy z bagietką czosnkową

 
Kolacja III

Rubinowy barszcz z krokietem 
 

Napoje zimne i gorące 
(serwowane bez ograniczeń)

Kawa, herbata, Woda z cytryną i miętą, Napoje owocowe
 

W cenie menu podstawowa dekoracja sali - pokrowce na krzesła, serwetki, świeczki
Pokój dla Pary Młodej ze śniadaniem

Menu Weselne i



Rabat - nocleg dla 10 osób wraz ze śniadaniem*
 

Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą
Poczęstunek lampką szampana

Owoce na stołach
drobne ciasteczka

 
Uroczysty obiad

 
Domowy rosół z makaronem i kluskami wątrobianymi

 
Rolada śląska wieprzowa

filet drobiowy nadziewany szynką i serem
pieczeń wieprzowa ze śliwką

Soczysty schab zapiekany  z suszonymi pomidorami i mozzarellą
Filet drobiowy z grilla z pieczarkami i serem

 
Kluski śląskie, Ziemniaki z masłem i koperkiem

Sałatka z czerwonej kapusty, surówka z kapusty pekińskiej, 
Surówka z selera z rodzynkami

 
Deser

 
ciasto - 3 rodzaje do wyboru

Tort ślubny (dwa pierwsze kawałki krojone przez parę młodą - niewliczony w cenę menu)
 

Zimna płyta
 

półmisek serów i wędlin + wyroby własne
śledzie na dwa sposoby, 

kurczak w zalewie octowej, 
tymbaliki drobiowe

Galaretki wieprzowe,
sałatka jarzynowa,
sałatka brokułowa,

pomidory z mozzarellą
Przekąski z ciasta francuskiego

pieczywo mieszane i masło
 

kolacja I
 

Filet z dorsza soute w sosie cytrynowym, szaszłyk w filecie drobiowy panierowany 
podany z kluskami paryskimi i surówką szatańską

 
 
 

Menu Weselne ii



Kolacja ii
 

szaszłyk drobiowy, soczysta golonka pieczona 
podawane z ryżem z pieczarkami i kapustą zasmażaną

z dodatkiem chrzanu i musztardy
 

Kolacja III
 

Rubinowy barszcz z krokietem 
 
 

Napoje zimne i gorące 
 

(serwowane bez ograniczeń)
Kawa, herbata, Woda z cytryną i miętą, Napoje owocowe

 
 

W cenie menu podstawowa dekoracja sali - pokrowce na krzesła, serwetki, świeczki
Pokój dla Pary Młodej ze śniadaniem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Promocja obowiązuje przy zamówieniu obejmującym minimum 70 osób dorosłych



Rabat - Beczka piwa
-nocleg dla 10 osób wraz ze śniadaniem*

 
Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą

Poczęstunek lampką szampana
Owoce na stołach
drobne ciasteczka

 
Uroczysty obiad

 
Domowy rosół z makaronem i kluskami wątrobianymi

 
Rolada śląska wołowa

filet drobiowy de volaille
Kotlet schabowy po szwajcarsku

schab po staropolsku w sosie borowikowym
Filet drobiowy panierowany nadziewany szpinakiem i serem feta

 
Kluski śląskie, Ziemniaki z masłem i koperkiem, frytki

Sałatka z czerwonej kapusty, surówka z kapusty pekińskiej, 
Surówka z selera i marchewki, bukiet warzyw gotowanych

 
Deser

 
ciasto - 3 rodzaje do wyboru

Tort ślubny
 (dwa pierwsze kawałki krojone przez parę młodą - 

- według indywidualnego zamówienia klienta)
 

Zimna płyta
 

półmisek serów i wędlin + wyroby własne
śledzie w oleju, 

kurczak w zalewie octowej,
jajka na sałatce 

sałatka porowa z ananasem,
sałatka brokułowa,

pomidory z mozzarellą
pierożki brazylijskie

Przekąski z ciasta francuskiego
pieczywo mieszane i masło

 
kolacja I

 
Filet drobiowy zapiekany z suszonymi pomidorami i mozzarellą, sakwa rozmaitości 

podane z talarkami ziemniaczanymi, frytkami  i sałatą po francusku
 
 

Menu Weselne iii



Deser
 

Lody z malinami na gorąco lub mus truskawkowy z bitą śmietaną
 

Kolacja ii - cygańska
 

Szaszłyk drobiowy, soczysta kita wieprzowa
Podane z ziemniakami pieczonymi i kapustą zasmażaną 

z dodatkiem chrzanu i  musztardy
 

Kolacja iii
 

strogonow lub żurek w chlebie
 
 

Napoje zimne i gorące 
 

(serwowane bez ograniczeń)
Kawa, herbata, Woda z cytryną i miętą, Napoje owocowe

 
 
 

W cenie menu podstawowa dekoracja sali - pokrowce na krzesła, serwetki, świeczki
Pokój dla Pary Młodej ze śniadaniem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Promocja obowiązuje przy zamówieniu obejmującym minimum 70 osób dorosłych
 



Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą
Poczęstunek lampką szampana

Owoce na stołach
drobne ciasteczka

 
Lampka wina do obiadu

Wódka 0,5l / na osobę
Piwo lane 0,5l / osobę

 
Uroczysty obiad

 
Domowy rosół z makaronem i kluskami wątrobianymi

 
Rolada śląska wołowa

filet drobiowy po litewsku
Kotlet schabowy z pieczarkami

schab po staropolsku w sosie borowikowym
Filet drobiowy panierowany nadziewany szpinakiem i serem feta

 
Kluski śląskie, Ziemniaki z masłem i koperkiem, frytki
Sałatka z czerwonej kapusty, surówka szatańska, 

Surówka z marchewki i pomarańczy, bukiet warzyw gotowanych
 

Deser
 

ciasto - 3 rodzaje do wyboru
Tort ślubny

 (dwa pierwsze kawałki krojone przez parę młodą - 
- według indywidualnego zamówienia klienta)

 
Zimna płyta

 
półmisek serów i wędlin + wyroby własne

śledzie w oleju, 
kurczak w zalewie octowej,

jajka na sałatce 
sałatka porowa z ananasem,

sałatka ryżowa z kurczakiem,
pomidory z mozzarellą

pierożki brazylijskie
Paluszki drobiowe z dipami

Przekąski z ciasta francuskiego
pieczywo mieszane i masło

 
 
 

Menu Weselne all inclusive



kolacja I
 
 

Filet drobiowy zapiekany  z suszonymi pomidorami i mozzarellą, 
Soczysty schab z boczkiem i oscypkiem

podane z talarkami ziemniaczanymi  i dufinkami,
sałatką po grecku i buraczkami z chrzanem

 
Kolacja ii - cygańska

 
Szaszłyk drobiowy, soczysta kita wieprzowa

Podane z ziemniakami pieczonymi i kapustą zasmażaną 
z dodatkiem chrzanu i  musztardy

 
Kolacja iii (do wyboru 1 pozycja)

 
Kociołek boruty z bagietką czosnkową,

Rubinowy barszcz z krokietem,
tradycyjny żurek w chlebie

 
 

Napoje zimne i gorące 
 

(serwowane bez ograniczeń)
Kawa, 

herbata,
 Woda z cytryną i miętą,

Napoje owocowe,
Napoje gazowane

(coca cola, fanta, sprite)
 
 
 

W cenie menu  dekoracja sali - pokrowce na krzesła z kokardami, kompozycje kwiatowe,
winietki, zawieszki na alkohol, pudełka na prezenty gości, serwetki, świeczki

 
Gratis :  Pokój dla Pary Młodej ze śniadaniem,

Ledowe balony z helem*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Promocja obowiązuje przy zamówieniu obejmującym minimum 70 osób dorosłych
 


