WESELE 2 dniowe
menu podstawowe

I Dzień

II Dzień

Obiad
do obiadu ok 3,3 szt. mięsa na osobę

-rosół z makaronem
lub
zupa krem
-kluski białe, ciemne
porowo-pieczarkowa
-rolada wieprzowa 70%
-rolady drobiowe zawijane w boczku 40%
-skrzydełka nadziewane 55%
-udko kacze 20%
-pieczeń wieprzowa 45%
-pierś nadziewana pieczarkami 45%
-sznycel drobiowy z pieczarkami 55%
-kapusta biała ,czerwona na zimno
-kapusta kiszona zasmażana z grzybami na ciepło

Deser
-szpajza lub lody, lub galaretka
-owoce
-kawa, herbata (bez ograniczeń)
-tort,ciasto,ciasteczka,cukierki – we własnym zakresie

Zimna płyta
do wyboru 3 opcje: -kurczak w galarecie
-schab w galarecie
-ozór w galarecie
-szynka w galarecie
-ryba w galarecie

-tartinki z pastą marchwiowo-serową
-koreczki śledziowe
-do wyboru 3 sałatki: sałatka z kurczaka z ananasem
sałatka pieczarkowa
sałatka z curry z kurczakiem
sałatka z gyrosa
sałatka warzywna
sałatka z tortellini
sałątka z rukolą
sałatka makaronowa z warzywami

-śledź w oleju z cebulką i ogórkiem
-wędliny, pasztety, pieczenie
-ser żółty
-pieczywo, masło

I Dzień

II Dzień

Ciepła kolacja
do kolacji ok 1.9 szt. mięsa na osobę

-pierś w migdałach 40%
-kotlet a’la Devoline 60%
-kotlet schabowy 40%
-kotlet z pieczarka i i serem 40%
-klopsiki drobiowe 40%
-ziemniaki pure
-frytki, kulki ziemniaczane
-Do wyboru jedna propozycja:
1. sałatka z kapusty pekińskiej lub
2. kapusta biała i czerwona na ciepło lub
3. zestaw jarzyn (marchew z groszkiem, kalafior, fasolka, brokuły)

brak kolacji

Ciepły posiłek po 23.00
-barszczyk z krokietem lub
-żurek śląski z kiełbasą, jajkiem i pieczarkami

brak

Ciepły posiłek po 24.00
I opcja
-kiełbasa biała smażona
-frankfurterki
-bigos
-szaszłyki drobiowe
-pieczywo
II opcja
flaczki lub strogonof
-udziec płonący
lub bogracz
-dodatki: chrzan, musztarda, ogórki kiszone, pieczywo

Dodatkowe opcje:
-ciasto,ciasteczka,cukierki
-18,00 zł/os + tort weselny
-ryba po grecku
-5,00 zł/os
-schab pieczony ze śliwkami na zimno
-5,50 zł/os
-golonka peklowana cena za 100g
-6,00 zł/os
-ryba smażona (mintaj)
-5,00 zł/os
-fasolka po bretońsku
-5,00 zł/os
-krupnioki
-5,00 zł/os
-sola w cieście naleśnikowym
-8,00 zł/os
-steki z pistacjami
-5,50 zł/os
-brokuły w sosie śmietanowo-czosnkowym -5,50 zł/os
-pieczarki nadziewane
-5,00 zł/os
-udziec pieczony
cena 80 zł / kg upieczonego

