Menu III
Zupa (jedna do wyboru):



Rosół tradycyjny,
Zupa pomidorowa z bazylią,

II Danie (trzy do wyboru):
 Kotlet de Volaille z pomidorem i serem lub szpinakiem i serem feta,
 Kotlet schabowy tradycyjny lub zapiekany z serem i pieczarkami,
 Pieczeń w sosie myśliwskim lub polędwiczki drobiowe w kurkach
 Ziemniaki z wody /kulki ziemniaczane/kluska śląska,
 Zestawy 3 surówek.
(Wszystkie wymienione wyżej potrawy są serwowane wieloporcjowo na
obiad)

Zimne zakąski:










Deski rozmaitości
Galantynka z kurczaka,
gyros,
sałatka grecka
Tortilla,
Kotleciki drobiowe z warzywami smażone
Frankfurterki w cieście francuskim z sezamem
Tatar wołowy
Karczek pieczony z sosem chrzanowym i żurawiną

Napoje (bez ograniczeń):







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

Kąt słodki:



4 rodzaje ciast własnego wypieku podawane na paterach ,
Owoce sezonowe.

W cenie oferowanego Menu - bez dodatkowych opłat:









Alkohol biała wódka (bez ograniczeń),( Wyborowa, Luksusowa,
Żołądkowa de lux, Żubrówka biala , Krupnik, Soplica itp.)
Białe koszulki na krzesła,
Serwetki białe grube,
Skirtingi ( oklejenia stołów białe)
Elementy wyposażenia sali np. kandelabry, ozdobne drzewka,
lampiony.
Chleb tradycyjny na powitanie Państwa Młodych,
Lampka wina musującego na powitanie,
Pokoje gościnne

Menu jest w każdej sytuacji dopasowywane do Państwa potrzeb.
Cena za osobę: 310 zł

Ciepłe dania (do wyboru 4 rodzajów):










Barszcz czerwony z pasztecikami, zepelliny nadziewane mięsem
cebulka z masełkiem
Udka z kurczaka faszerowane pieczarkami i serem,
Udka z kurczaka faszerowane szpinakiem i serem feta, pieczone z
rozmarynem
Żeberka pieczone tradycyjnie lub w sosie berbecue
Roladki drobiowe z warzywami w sosie beszamelowym
Szynka wieprzowa w kurkach
Gulaszowa.
Golonki pieczone lub w piwie
Flaczki wołowe

Poprawiny
Start godzina 1100 , czas trwania: do 6 godzin.
Obiad:




np.:
Żurek z jajkiem na wędzonce,
Gołąbki zapiekane lub podawane z sosem pomidorowym,
Dodatkowe menu do uzgodnienia.

Napoje





Soki owocowe,
Woda z cytryną,
Kawa,
Herbata

Cena nie obejmuje alkoholu i napojów gazowanych.
Koszt: 3.500 złotych (bez względu na liczbę gości).

