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Załącznik nr 1 do umowy

MENU WESELNE
- pakiet standard –
ZUPA ( jedna do wyboru)




Rosół królewski z makaronem
Zupa grzybowa z łazankami
Krem z warzyw z grzanka

DANIE GŁOWNE ( 3 dania do wyboru)







zraz wieprzowy w sosie
udko pieczone w glazurze miodowej
filet z kurczaka po parysku lub w panierce
kieszonki drobiowe z serem lub pieczarkami
filety rybne w sosie cytrynowym
devolay

DODATKI




Ziemniaki
Frytki
Bukiet surówek -3 rodzaje

KOLACJA PIERWSZA SERWOWANA DO STOŁU(jedno danie do wyboru)




Szaszłyk z ryżemKarkówka pieczona w sosie własnym z kluskami śląskimi
Poleśniak –naleśnik z kurczakiem , warzywami i sosem grzybowym

KOLACJA DRUGA SERWOWANA DO STOŁU (jedno danie do wyboru)




Flaczki wołowe z bułką
Strogonow
Zupa gulaszowa

KOLACJA TRZECIA SERWOWANA DO STOŁU (jedno zestaw do wyboru)




Barszcz czerwony , pasztecik kminkowy
Barszcz czerwony , krokiet z kapustą
Barszcz czerwony , pasztecik z ciasta francuskiego z kapustą i pieczarkami.
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ZIMNA PŁYTA - Półmiski na stołach







śledzik w oleju z suszonymi pomidorami
tymbaliki drobiowe
pasztet domowy z sosem żurawinowym lub ćwikłą
sałatka jarzynowa
sałatka gyrosowa
galantyna z kurczaka

ZIMNA PŁYTA - stół szwedzki






karkówka pieczona
boczek pieczony
schab pieczony
ryba po grecku
marynaty

BUFET SŁODKI



5 rodzajów ciast - 20 dkg na osobę
Owoce sezonowe

NAPOJE ZIMNE




napoje – jabłkowy , pomarańczowy , wieloowocowy – bez limitu
woda mineralna – bez limitu
napoje gazowane / fanta, sprite, cola / 0,5 l na osobę

BUFET KAWOWY;


Kawa, herbata – bez limitu

POPRAWINY





Żurek z białą kiełbasą
Kawa, herbata , pieczywo
Warzywa sezonowe
Mięsa i sałatki takie jak na weselu

SZAMPAN I CHLEBEK POWITALNY - gratis
APARTAMENT DLA NOWOŻEŃCÓW – 2 noce gratis
WYSTRÓJ SALI (bez żywych kwiatów) - w cenie
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