Stary Folwark w Ustowie
70-001 Szczecin, Ustowo 40i
NIP: 851-124-62-03
e-mail: biuro@staryfolwarkwustowie.pl
tel. 91 434 80 00, 695 896 848

Menu I
Zupa - podawana w wazach ( jedna do wyboru):
-

Rosół tradycyjny,
Zupa pomidorowa z bazylią,
Krem pieczarkowy

II Danie: (dwa zestawy do wyboru)
-

Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i serem lub Kotlet De Volaille z pomidorem i serem,
kuleczka ziemniaczana
- Pieczeń w sosie myśliwskim lub polędwiczki drobiowe w kurkach z kluską śląską
- Zestawy 3 surówek.
(Wymienione wyżej potrawy serwowane są wieloporcjowo na półmiskach)

Zimne zakąski:
-

Deski rozmatiości (wędzonki, sery, warzywa, owoce, pasztety, pieczywo)
Sałatki (dwie do wyboru)
Gyros,
Cezar,
Brakułowa z jajkiem i prażonym słonecznikiem
Tortilla z łososiem i szpinakiem
Kotleciki drobiowe z warzywami smażone
Śledziki różne rodzaje

Ciepłe dania: (dwa do wyboru)
-

Barszcz czerwony z pasztecikami
Żeberka BBQ z zapiekanymi ziemniaczkami lub karkówka z zielonym groszkiem z ziemniakiem
Hasellback
Gulaszowa lub flaczki wołowe

Napoje:
-

Sok pomarańczowy,
Sok jabłkowy,
Woda z cytryną,
Kawa,
Herbata.

W cenie oferowanego Menu bez dodatkowych opłat:
-

Chleb tradycyjny na powitanie Pary Młodej
Białe koszulki na krzesła, obrusy i serwetki
Klimatyzowane sale
Parking
Obsługa kelnerska
Ogród

Menu zostanie dopasowywane do Państwa potrzeb.
Wszystkie szczegóły omawiamy na spotkaniu.
Cena nie obejmuje alkoholu i napojów gazowanych
Cena za osobę: od 270zł
Oferta na rok 2022

Menu II
Zupa ( jedna do wyboru):
-

Rosół tradycyjny,
Zupa pomidorowa z bazylią,
Krem pieczarkowy z łezką śmietany

II Danie: ( trzy do wyboru)
- Kotlet de Volaille z pomidorem i serem lub szpinakiem i serem feta,kuleczka ziemniaczana
- Kotlet schabowy tadycyjny lub zapiekany z serem i pieczarkami, ziemniaki z wody
- Kluska śląska z pieczenią w sosie myśliwskim lub polędwiczki drobiowe w kurkach
(Wszystkie wymienione wyżej potrawy są serwowane wieloporcjowo na obiad)

Zimne zakąski:
-

Deski rozmatiości (wędzonki, sery, warzywa, owoce, pasztety, pieczywo)
2 rodzaje sałatek
Gyros,
Grecka,
Brokułowa z jajkiem i prażonym słonecznikiem
Tortilla z łososiem i szpinakiem
Tortilla z pesto i kurczakiem
Tatar wołowy
Kotleciki drobiowe z warzywami
Śledziki z suszonymi pomidorami w ziołach
Frankfurterki w cieście francuskim z sezamem

Ciepłe dania (do wyboru 3 rodzaje):
-

Barszcz czerwony z pasztecikami
Udka z kurczaka faszerowane pieczarkami i serem lub szpinakiem i serem feta, ziemniaczki Wedges
Żeberka w sosie BBQ z frytkami steakhause
Roladki drobiowe z warzywami w sosie beszamelowym z kluseczkami Gniocchi
Gulaszowa
Flaczki wołowe
Zupa meksykańska

Napoje
-

Sok pomarańczowy,
Sok jabłkowy,
Woda z cytryną,
Kawa,
Herbata.
2 rodzaje napojów gazowanych

Kąt słodki:
-

3 rodzaje ciasta własnego wypieku podawane na paterach ,

W cenie oferowanego Menu - bez dodatkowych opłat:
-

Chleb tradycyjny na powitanie Państwa Młodych,
Lampka wina musującego na powitanie.
Białe koszulki na krzesła, obrusy i serwetki do nakrycia
Klimatyzowane sale
Parking
Obsługa kelnerska
Apartament dla Pary Młodej

Cena z osobę: od 310 zł
Menu zostanie dopasowywane do Państwa potrzeb.
Wszystkie szczegóły omawiamy na spotkaniu.
Cena nie obejmuje alkoholu i napojów gazowanych

Oferta na rok 2022

Menu III
Załacznik nr 1

Zupa (jedna do wyboru):
-

Rosół tradycyjny,
Bulion wołowy z pulpecikami z kaczki
Zupa pomidorowa z bazylią,
Krem pieczarkowy z łezką śmietany

II Danie : (trzy zestawy do wyboru)
-

Kotlet de Volaille z pomidorem i serem lub szpinakiem i serem feta, kuleczka ziemniaczana
Łosoś z łezką sosu cytrynowego z ziemniakami w mundurkach lub udka z kaczki z żurawiną
Polędwiczki drobiowe w sosie kurkowym lub pieczeń wieprzowa w sosie borowikowym z kluską
śląską
- Zestawy 3 surówek.
(Wszystkie wymienione wyżej potrawy są serwowane wieloporcjowo na obiad)

Zimne zakąski:
-

Deski rozmatiości (wędzonki, sery, warzywa, owoce, pasztety, pieczywo)
2 rodzaje sałatek
gyros,
grecka,
cezar,
brokułowa z jajkiem i prażonym słonecznikiem
Wytrawne babeczki z pastą z pstrąga
Kotleciki drobiowe z warzywami smażone
Frankfuterki w cieście francuskim z sezamem
Tatar wołowy
Tatar ze śledzia na pieczywie razowym

Ciepłe dania (do wyboru 4 rodzajów):
-

Barszcz czerwony z pasztecikami
Udka z kurczaka faszerowane pieczarkami i serem z ziemniaczkami Wedges
Karczek wieprzowy zapiekany z cebulką i zielonym groszkiem, krokieciki ziemniaczane
Roladki drobiowe z warzywami z sosem beszamelowym z kluseczką gnocchi
Szynka pieczona z rozmarynem z zapiekanymi pomidorkami z fetą, ziemniaki hasellback
Żeberka w sosie BBQ z frytkami steakhause
Zupa meksykańska
Gulaszowa.
Flaczki wołowe

-

Sok pomarańczowy,
Sok jabłkowy,
Woda z cytryną,
Kawa i herbata
Dwa rodzaje napojów gazowanych (np. Coca-Cola i Sprite)

Ciepłe danie: (atrakcja weselna)
- Stół swojskiego jadła
Napoje (podawane bez ograniczeń):

Kąt słodki:
-

5 rodzajów ciast własnego wypieku podawane na paterach ,

W cenie oferowanego Menu - bez dodatkowych opłat:
-

Alkohol biała wódka (podawana przez całą noc bez ograniczeń)
Wyborowa, Luksusowa, Żołądkowa de lux, Żubrówka biala , Krupnik, Soplica, Biały bocian
Białe koszulki na krzesła,
Serwetki białe,
Elementy wyposażenia sali np.kandelabry, ozdobne drzewka, lampiony.
Chleb tradycyjny na powitanie Państwa Młodych,
Lampka wina musującego na powitanie,
Parking -Ogród -Klimatyzowane sale - Obsługa kelnerska
Apartament dla nowożeńców
Pokoje w cenie
Menu zostanie dopasowywane do Państwa potrzeb.
Wszystkie szczegóły omawiamy na spotkaniu.

Cena za osobę: 380 zł
Oferta na rok 2022

Poprawiny
Start godzina 1100 , czas trwania: do 6 godzin.
Obiad: np.:
- Żurek z jajkiem na wędzonce,
- Gołąbki z sosem pomidorowym lub pulpeciki w sosie koperkowym/schabowy
tradycyjny
- Dodatkowe menu do uzgodnienia (dania z wesela)
Napoje
- Soki owocowe,
- Woda z cytryną,
- Kawa,
- Herbata
Cena nie obejmuje alkoholu i napojów gazowanych.
Koszt: 5000 złotych
(bez względu na liczbę gości).

Oferujemy Państwu również:
(za dodatkową opłatą)

•
-

Stół swojskiego jadła (jako atrakcja weselna)
Golonki
Żeberka z cebulką
Biała kiełbasa z chrzanem i ćwikłą
Bigos
Kapusta zasmażana
Kaczka z żurawiną
Zeppeliny z mięsem
Krokiety z ruskim nadzieniem
Baba ziemniaczana z zasmażką

•
•
•
•
•

Pokoje gościnne (45 miejsc noclegowych)
Stół wiejski
Tort weselny
Słodki stół z mini wypiekami
Beczka piwa z nalewakiem

Serdecznie zapraszamy! :)

