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MENU WESELNE 2017 r. 
Propozycja I – 195 zł od osoby* 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 
Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z kluseczkami bazyliowymi 
 

Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

De volaille z masełkiem oraz schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Wieżyczka z indyka oraz zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i marynowanym ogórkiem 
na sosie rumianym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Rolada drobiowa z pieczarkami oraz schab w otulinie bekonu na sosie rozmarynowym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Kieszeń z kurczaka z suszonymi pomidorami oraz pieczeń z karczku na sosie barbecue 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Krojone owoce 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Panna Cotta bananowa 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Szaszłyk drobiowy z ćwiartkami ziemniaków oraz surówką colesław 
 

Żeberka bejcowane w miodzie z opiekanymi ziemniakami oraz sałatką z pieczonych buraków 
 

Tilapia w sosie cytrynowo-kaparowym z domieszką dzikiego ryżu oraz bukietem warzyw z pary 
 

                                                   
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Potrawka z kurczaka wraz z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pierożki tortellini w sosie serowym z akcentem bazylii 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 
(schab ze śliwką, schab z morelą, karczek pieczony, galantyna drobiowa, 

pasztet w cieście francuskim, boczek pieczony, szynka wieprzowa, kiełbasa wiejska) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 
w oleju, rolmops, w śmietanie 

 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Terrina (jedna opcja do wyboru) 
warzywna, z sosu tatarskiego 

 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 
jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z marynowanym kurczakiem 

 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 
Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą 
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu gazowana 0,5l 
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MENU WESELNE 2017 r. 
Propozycja II – 205 zł od osoby*† 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 
Zupa podana w wazie (jedna opcja do wyboru) 

 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z kluseczkami bazyliowymi 
 

Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 

 
Danie główne podane na półmiskach (trzy mięsa do wyboru z sosem)** 

 

de volaille | rolada drobiowa z pieczarkami | kieszeń drobiowa z serem i suszonymi pomidorami  
 

schab zakrawany z pieczarkami | wieprzowina faszerowana szpinakiem z boczkiem | pieczony karczek  
 

 schab w otulinie bekonu | zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i marynowanym ogórkiem 
 

Ziemniaki z koperkiem oraz masełkiem 
 

Kompozycja surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Krojone owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 
zapiekany z mozzarellą wraz ze strudlem ziemniaczanym oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 

 

Wieżyczka z indyka na sosie serowym w asyście szpinakowego purée oraz sałatki z pieczonych buraków 
 

Schab po myśliwsku z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z białej kapusty 
 

Zraz wołowy z kluseczkami śląskimi oraz modrą kapustą 

 
Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 

 

Potrawka z kurczaka wraz z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pikantna zupa gulaszowa 
                                                   
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera trzy mięsa na osobę. 
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Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 
 

Pierożki tortellini w sosie serowym z akcentem bazylii 
 

Pieczony ziemniak z sosem bolognese, oprószony parmezanem 

 
Kolacja IV (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 
(schab ze śliwką, schab z morelą, karczek pieczony, galantyna drobiowa, 

pasztet w cieście francuskim, boczek pieczony, szynka wieprzowa, kiełbasa wiejska) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 
w oleju, rolmops, w śmietanie 

 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Terrina (jedna opcja do wyboru) 
warzywna, z sosu tatarskiego 

 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 
jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z marynowanym kurczakiem 

 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 
Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą 
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu gazowana 0,5l 
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MENU WESELNE 2017 r. 
Propozycja III – 240 zł od osoby*‡ 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 
Przystawka serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Staropolski pasztet z konfiturą żurawinową 
 

Rolada z indyka faszerowana serem Roquefort na sosie cumberland 

 
Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem z białych szparag wraz z groszkiem ptysiowym 
 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

De volaille oraz polędwiczki wieprzowe faszerowane runem leśnym na sosie z kolorowego pieprzu 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Wieżyczka z indyka oraz schab w otulinie bekonu na sosie grzybowym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Schab zakrawany z pieczarkami oraz zraz wołowy na sosie rumianym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Deser  

 

Tort weselny (Tiramisu, Czarny Las, Raffaello) 
 

Wybór 4 ciast oraz krojone owoce (eksponowane na paterach) 
Paczka weselna 650g/2 os. 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 
zapiekany z mozzarellą wraz ze strudlem ziemniaczanym oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 

 

Schab po myśliwsku z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z białej kapusty 
 

Zraz wołowy z kluseczkami śląskimi oraz modrą kapustą 

                                                   
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Panna Cotta bananowa 
 

Puchar Tiramisu 

 
Kolacja II – tranżerowana na sali 

 

Udziec wieprzowy z sosem chrzanowym, pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 
(schab ze śliwką, schab z morelą, karczek pieczony, galantyna drobiowa, 

pasztet w cieście francuskim, boczek pieczony, szynka wieprzowa, kiełbasa wiejska) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 
w oleju, rolmops, w śmietanie 

 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Terrina (jedna opcja do wyboru) 
warzywna, z sosu tatarskiego 

 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 
jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z marynowanym kurczakiem 

 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 
Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą 
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu gazowana 0,5l 
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MENU WESELNE DWUDNIOWE 2017 r.  
Propozycja I – 280 zł od osoby*§ 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 
Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z kluseczkami bazyliowymi 
 

Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

De volaille z masełkiem oraz schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Wieżyczka z indyka oraz zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i marynowanym ogórkiem 
na sosie rumianym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 

Rolada drobiowa z pieczarkami oraz schab w otulinie bekonu na sosie rozmarynowym 
wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Krojone owoce 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Panna Cotta bananowa 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 
zapiekany z mozzarellą wraz ze strudlem ziemniaczanym oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 

 

Wieżyczka z indyka na sosie serowym w asyście szpinakowego purée oraz sałatki z pieczonych buraków 
 

Schab zakrawany z pieczarkami na sosie tymiankowym 
wraz z ćwiartkami ziemniaków oraz surówką colesław 

 

Pieczony karczek w ziołach z kluseczkami śląskimi oraz modrą kapustą 

                                                   
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Potrawka z kurczaka wraz z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pikantna zupa gulaszowa 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 
(schab ze śliwką, schab z morelą, karczek pieczony, galantyna drobiowa, 

pasztet w cieście francuskim, boczek pieczony, szynka wieprzowa, kiełbasa wiejska) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 
w oleju, rolmops, w śmietanie 

 

Tymbaliki drobiowe 
 

Terrina z sosu tatarskiego 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 
jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z marynowanym kurczakiem 

 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 
Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą 
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu gazowana 0,5l 
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MENU POPRAWINOWE 
 

Zupa serwowana indywidualnie 
 

Staropolski żurek z wędzonką 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Rolada drobiowa z pieczarkami wraz ze strudlem ziemniaczanym oraz bukietem warzyw z pary 
 

Schab po myśliwsku z ziemniakami oprószonymi koperkiem oraz surówką z białej kapusty 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Krojone owoce 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Puchar Tiramisu 
 

Delicja o aromacie róży w asyście sosu angielskiego 

 
Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

 

Szaszłyk drobiowy z ćwiartkami ziemniaków oraz surówką colesław 
 

Żeberka bejcowane w miodzie z opiekanymi ziemniakami oraz sałatką z pieczonych buraków 
 

Wieprzowina faszerowana szpinakiem z boczkiem na sosie tymiankowym 
z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem warzyw z pary 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 
(schab z żurawiną, karczek pieczony, galantyna drobiowa, szynka wieprzowa, kabanos, salami) 

 

Ryba (jedna opcja do wyboru) 
śledź w oleju, rolmops, śledź w śmietanie, ryba po grecku, ryba w zalewie octowej 

 

Tymbaliki wieprzowe 
 

Terrina warzywna 
 

Sałatka (jedna opcja do wyboru) 
grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z marynowanym kurczakiem 

 

Wybór pieczywa 
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Pakiet napojów bez ograniczeń 
 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 
Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą 
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu gazowana 0,5l 
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DODATKOWE PAKIETY WESELNE 2017 r. 
 

KOLACJA STAROPOLSKA 
Płonący udziec wieprzowy, tranżerowany na sali,  

z sosem chrzanowym, pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem** 
cena: 30 zł/osoba 

 
 

BUFET 
STAROPOLSKI  
Szynka staropolska 

Karczek 
Boczek pieczony 
Pasztet domowy 
Kiełbasy swojskie 

Żeberka 
Salceson 

Pieczarki marynowane 
Ogórki kiszone 
Swojski chleb 

Smalec 
Chrzan 

Sos czosnkowy 
cena: 22 zł/osoba 

 
DOMOWE PIEROGI 

cena: 1 zł/szt. 
 

 

 

DESKA SERÓW PLEŚNIOWYCH I DOJRZEWAJĄCYCH 
cena: 5 zł/osoba 

 

                                    ŁOSOŚ NADZIEWANY 
                                              cena: 500 zł/4–5 kg 

                                                   
** Istnieje możliwość zamiany poszczególnej kolacji z menu weselnego na kolację staropolską za dopłatą.  
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PAKIET DESEROWY 
 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
lub 

Panna Cotta bananowa 
lub 

Puchar Tiramisu 
cena: 10 zł/osoba 

 
 
 

Tort weselny 
Ciasteczka koktajlowe 

Wybór ciast weselnych: 4 smaki do wyboru 
cena: 22 zł/osoba 

 

 
 

Shoty deserowe  
(miętowy, czekoladowy, limonkowy,  

bananowy, brzoskwiniowy) 
cena: 3 zł/szt. 

 
 

Paczka weselna z ciastami ok. 650 g – 4 rodzaje ciast 
(opakowanie plastikowe  

z personalizowanym bilecikiem) 
cena: 18 zł/szt. 

Paczka weselna z ciastami ok. 850 g – 5 rodzajów ciast 
(opakowanie plastikowe  

z personalizowanym bilecikiem) 
cena: 23 zł/szt. 

 
 

 

Fontanna podczas pracy 

wygląda jak piętrowy tort 

czekoladowy. Czekolada 

spływa kolejno po ka-

skadach, a goście zanurzają 

w niej kawałki owoców 

i przekąsek. Jest nie tylko 

najbardziej widocznym 

mie-jscem podczas imprez, 

ale również najlepszym 

spo-sobem na integrację 

gości. 

Fontanna czekoladowa 
� wysokość: 70 cm;  
� ilość gości: 30–80  
� ilość kaskad: 4; 
�  2,5 kg belgijskiej czekolady 

(mleczna lub biała lub deserowa); 
�  serwetki;  
� porcelanowe talerzyki;  
� krojone owoce, kruche ciastka, 

pianki marshmallow;  
� patyczki do nabijania przekąsek;  
� obsługa; 
� podświetlany dwustopniowy 

podest LED. 
cena: 1 100 zł 
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PAKIET ALKOHOLOWY 
 

Wino Sol de Chile (wytrawne, półsłodkie) 
cena: 35 zł/0,75l 

 

Piwo Żywiec 
cena: 250 zł/20l 

 

 

 

Alkoholowa fontanna nazywana również szampańską 

z pewnością wzbogaci każde przyjęcie. Urządzenie wykonane z 

wysokiej jakości stali nierdzewnej, prezentuje się ekskluzywnie na 

każdym stole bankietowym.  

W fontannie jest serwowany dowolny niegazowany alkohol, taki 

jak wino, poncz, drinki – błękitna laguna itp. Dobór drinka zależy 

od okoliczności i przewidywanych gustów zaproszonych osób. 

Każdy może samodzielnie nalać go do kieliszka, dzięki czemu 

goście czują się swobodnie. Górę fontanny możemy dekorować 

różnorodnymi owocami lub kwiatami, stosownie do serwowanego 

alkoholu. 

 

 

 

 

         Fontanna alkoholowa i Poncz 
� wysokość: 70 cm;  
� ilość kaskad: 2; 
� wykonanie: stal nierdzewna; 
� alkohol: Ponch; 
� pojemność: 11l; 
� szkło, słomki; 
� obsługa; 
� podświetlenie wewnątrz kolumny; 
� podświetlany dwustopniowy podest LED. 

cena: 800 zł 

    Fontanna alkoholowa i Błękitna Laguna 
� wysokość: 70 cm;  
� ilość kaskad: 2; 
� wykonanie: stal nierdzewna; 
� alkohol: drink Błękitna Laguna; 
� pojemność: 11l; 
� szkło, słomki; 
� obsługa; 
� podświetlenie wewnątrz kolumny; 
� podświetlany dwustopniowy podest LED. 

cena: 950 zł 
 
 

 
 

PAKIET DEKORACYJNY 
Elastyczne, białe pokrowce na krzesła  

cena: 5 zł/szt. 
 


