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MENU WESELNE 2018 r. 
Propozycja I – 200 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 wieprzowina faszerowana szpinakiem z boczkiem 

na sosie rozmarynowym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 
 

Rolada drobiowa z pieczarkami oraz zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem  

na sosie rumianym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Wybór 4 ciast oraz krojone owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Szaszłyk drobiowy  

z widgesami oraz surówką colesław 
 

Żeberka bejcowane w miodzie  

z opiekanymi ziemniakami oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Pieczeń z karczku  

z kopytkami o aromacie ziół na sosie pomidorowo-cebulowym oraz burakami 

 
 

 

 

 

 

                                                   
*  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) 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pikantna zupa gulaszowa z ciepłą bułeczką 
 

Pierożki a’la tortellini w sosie serowym z pesto bazyliowym 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Rolada serowa 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z pikantnym kurczakiem,  

z tuńczykiem i jajkiem, z szynką i ananasem 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5l 
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MENU WESELNE 2018 r. 
Propozycja II – 218 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 mozzarellą i suszonymi pomidorami  
 

schab zakrawany z serem i pieczarkami | rolada wieprzowa z szynką szwardzwaldzką | pieczony karczek 
 

 wieprzowina faszerowana szpinakiem z boczkiem | zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem  
 

Ziemniaki z koperkiem oraz masełkiem 
 

Kompozycja surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Wybór 4 ciast oraz krojone owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 

zapiekany z mozzarellą wraz z widgesami oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 
 

Wieżyczka z indyka  

na sosie tymiankowym z placuszkami ziemniaczanymi rösti oraz surówką colesław 
 

Schab po myśliwsku  

z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z białej kapusty 
 

Rolada wieprzowa z szynką szwardzwaldzką  

na sosie z kolorowego pieprzu z kluseczkami śląskimi oraz sałatką z czerwonej kapusty 

 

 

 

                                                   
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 100 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera trzy mięsa na osobę. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwil96_l7NLYAhUTSJoKHWxWANQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daylicooking.pl%2F2014%2F09%2Frosti-czyli-szwajcarskie-placki.html&usg=AOvVaw3beCMJIA3g0nnBtTU9ZKTr
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pikantna zupa gulaszowa z ciepłą bułeczką 
 

Boeuf Strogonow z ciepłą bułeczką 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Pierożki a’la tortellini w sosie serowym z pesto bazyliowym 
 

Gołąbek z gęsiną na gajowego 

 
Kolacja IV (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Rolada serowa 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z pikantnym kurczakiem,  

z tuńczykiem i jajkiem, z szynką i ananasem 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5l 

https://aniastarmach.pl/przepis/boeuf-stroganow/
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MENU WESELNE 2018 r. 
Propozycja III – 248 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 
 

Polędwiczka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami na sosie z pieczonej papryki 

 
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 oraz schab zakrawany z pieczarkami  

na sosie tymiankowym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 
 

Wieżyczka z indyka oraz rolada wieprzowa z szynką szwardzwaldzką  

na sosie z kolorowego pieprzu 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. 

 

 

 

 

 

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

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 

zapiekany z mozzarellą wraz z widgesami oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 
 

 

Schab po myśliwsku 

z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z białej kapusty 
 

Rolada wieprzowa z szynką szwardzwaldzką  

na sosie z kolorowego pieprzu z kluseczkami śląskimi oraz sałatką z czerwonej kapusty 
 

Polędwiczka faszerowana runem leśnym  

na sosie z kolorowego pieprzu z placuszkami ziemniaczanymi rösti oraz surówką colesław 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Mus czekoladowy z sosem wiśniowym 
 

Tiramisu 

 
Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 

 

Udziec wieprzowy z sosem chrzanowym, pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem  

(kolacja tranżerowana na sali) 
 

Łosoś na sosie cytrynowo-kaparowym z ryżem oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwil96_l7NLYAhUTSJoKHWxWANQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daylicooking.pl%2F2014%2F09%2Frosti-czyli-szwajcarskie-placki.html&usg=AOvVaw3beCMJIA3g0nnBtTU9ZKTr
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Zimna płyta 
 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Rolada serowa 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z pikantnym kurczakiem,  

z tuńczykiem i jajkiem, z szynką i ananasem 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5l 
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MENU WESELNE DWUDNIOWE 2018 r.  
Propozycja I – 290 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 wieprzowina faszerowana szpinakiem z boczkiem 

na sosie rozmarynowym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 
 

Rolada drobiowa z pieczarkami oraz zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem  

na sosie rumianym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Wybór 4 ciast oraz krojone owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, 

zapiekany z mozzarellą wraz z widgesami oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 
 

Wieżyczka z indyka  

na sosie tymiankowym z kluseczkami śląskimi oraz surówką colesław 
 

Pieczeń z karczku  

z kopytkami o aromacie ziół na sosie pomidorowo-cebulowym oraz burakami 

 

 

 

 
 

                                                   
*  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) 
 

Gulasz po cygańsku z kluseczką śląską 
 

Pikantna zupa gulaszowa z ciepłą bułeczką 
 

Pierożki a’la tortellini w sosie serowym z pesto bazyliowym 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Krem chrzanowy z chipsami z boczku 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Zimna płyta 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

 (schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie 
 

Tymbaliki drobiowe 
 

Rolada serowa 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z pikantnym kurczakiem,  

z tuńczykiem i jajkiem, z szynką i ananasem 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5l 
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MENU POPRAWINOWE 2018 r. 
 

Zupa serwowana indywidualnie 
 

Staropolski żurek z wędzonką (pieczywo) 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Kieszeń drobiowa z mozzarellą i suszonymi pomidorami 

 na sosie maślanym wraz z ziemniakami oprószonymi koperkiem oraz sałatką ogrodową i sosem vinaigrette 
 

Schab po myśliwsku  

z ziemniakami oprószonymi koperkiem oraz surówką z białej kapusty 

 
Deser eksponowany na paterach 

 

Wybór 3 ciast oraz krojone owoce 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Mus czekoladowy z sosem wiśniowym 
 

Tiramisu 

 
Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

 

Szaszłyk drobiowy  

z widgesami oraz surówką colesław 
 

Żeberka bejcowane w miodzie  

z opiekanymi ziemniakami oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem  

na sosie rumianym z kluseczkami śląskimi oraz sałatką z czerwonej kapusty 
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Zimna płyta 
 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z żurawiną, karczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet ze śliwką, kiełbasa wiejska) 
 

Ryba (jedna opcja do wyboru) 

śledź w oleju, rolmops, śledź w śmietanie, ryba po grecku, ryba w zalewie octowej 
 

Tymbaliki wieprzowe 
 

Rolada serowa 
 

Sałatka (jedna opcja do wyboru) 

jarzynowa, grecka z serem feta, meksykańska, porowa z szynką i serem, z pikantnym kurczakiem,  

z tuńczykiem i jajkiem, z szynką i ananasem 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


