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MENU WESELNE 2021 r. 
Menu I – 240 zł od osoby* 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą. 

 

Aperitif 

Wino musujące 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z lanymi kluseczkami 
 

Staropolski krem ziemniaczany wraz z chipsem z boczku 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru)** 
 

De volaille z masełkiem 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką colesław 
 

Bitki z indyka okraszone złocistą cebulką na sosie z białego wina 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką wiosenną 
 

Medalion wieprzowy z pieczarkami, zapiekany z serem  

 wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką z kiszonej kapusty 
 

Cordon Bleu ze schabu 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką z białej kapusty 

 

Ciasta oraz porcjowane owoce 

 

Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 
 

Filet z kurczaka z pomidorami po włosku, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Pieczeń z indyka na sosie z zielonego, marynowanego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz buraczkami 
 

Żeberka bejcowane w miodzie na sosie z prażonej cebuli 

wraz z talarkami ziemniaczanymi oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i kiszonym ogórkiem na sosie rumianym 

 wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu.  
** Danie główne zawiera jeden rodzaj mięsa na osobę. 



Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl  
 

 - 2 - 

Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem 
  

Gulasz po cygańsku wraz z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz po węgiersku wraz z ciepłą bułeczką 

 

Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 
 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem lub krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką wraz z ciepłą bułeczką 
 

Kwaśnica na żeberku wraz z ciepłą bułeczką 

 

Bufet z zimnymi zakąskami 
 

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, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z kurczakiem i tortellini, z kurczakiem teriyaki, 

z kuskusem i kozim serem, z kaszą pęczak i tuńczykiem 
 

Wybór pieczywa 

 

Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l (bufet) 
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MENU WESELNE 2021 r. 
Menu II – 255 zł od osoby*† 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą. 

 

Aperitif 

Wino musujące 

 

Zupa podana w wazie 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 

 

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

de volaille z masełkiem | kieszeń drobiowa z mozzarellą i suszonymi pomidorami 
 

zakrawany filet z kurczaka ze szpinakiem | zakrawany filet z kurczaka z pieczonymi warzywami  
 

pieczeń z indyka | kotlet schabowy w złocistej panierce | medalion wieprzowy z pieczarkami, zapiekany z serem  
 

zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i kiszonym ogórkiem | żeberka bejcowane w miodzie 
 

Ziemniaki z koperkiem oraz masełkiem 
 

Kompozycja surówek (dwie opcje do wyboru) 
 

marchew, buraczki, seler, z kapusty: kiszonej, czerwonej, białej, pekińskiej 

 

Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Pudding chia z sosem coulis 
 

Panna Cotta  
 

Ciasta oraz porcjowane owoce 

 

Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 
 

Filet z kurczaka z pomidorami po włosku zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Bitki z indyka okraszone złocistą cebulką na sosie z białego wina 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz buraczkami 
 

Schab po myśliwsku wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu. 
** Danie główne zawiera trzy rodzaje mięsa na osobę. 



Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl  
 

 - 4 - 

Cordon Bleu ze schabu wraz z talarkami ziemniaczanymi oraz surówką colesław 
 

Polędwiczka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami na sosie rumianym  

wraz z gnocchi oraz surówką z czerwonej kapusty 

 

Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem 
  

Gulasz po cygańsku wraz z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz po węgiersku wraz z ciepłą bułeczką 
 

Bogracz wraz z ciepłą bułeczką 

 

Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 
 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem lub krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką wraz z ciepłą bułeczką 
 

Kwaśnica na żeberku wraz z ciepłą bułeczką 

 

Bufet z zimnymi zakąskami 
 

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, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z kurczakiem i tortellini, z kurczakiem teriyaki, 

z kuskusem i kozim serem, z kaszą pęczak i tuńczykiem 
 

Wybór pieczywa 

 

Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l (bufet) 
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MENU WESELNE 2021 r. 
Menu III – 282 zł od osoby*‡ 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą. 

 

Aperitif 

Wino musujące 

 

Przystawka (jedna opcja do wyboru) 
 

Pasztet na grillowanej grzance z kremowym serkiem 

 i akcentem sosu żurawinowego 
 

Indyk w asyście gruszki marynowanej w winie, 

oprószonej serem pleśniowym 
 

Szynka parmeńska z melonem  

na rukoli, skropiona oliwą bazyliową 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru) 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy  
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki  

wraz z lanymi kluseczkami 
 

Krem z białych warzyw  

oprószony prażonymi płatkami migdałów 
 

Staropolski krem ziemniaczany 

 wraz z chipsem z boczku 

 

Danie główne (jedna opcja do wyboru) 
 

Medalion wieprzowy z pieczarkami, zapiekany z serem 

oraz de volaille z masełkiem wraz z ziemniakami 

oprószonymi koprem i surówką colesław 
 

Polędwiczka faszerowana runem leśnym 

 oraz pieczeń z indyka na sosie tymiankowym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i buraczkami 
 

Cordon Bleu ze schabu oraz sztufada wołowa  

z wędzoną słoniną na sosie pieczeniowym 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem 

 i surówką z czerwonej kapusty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa podana w wazie 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy 

  
Danie główne podane na półmiskach 

 wraz z sosem  

(trzy rodzaje mięsa do wyboru) 

 de volaille z masełkiem 

 kieszeń drobiowa z mozzarellą 

i suszonymi pomidorami 

 zakrawany filet z kurczaka ze szpinakiem 

 zakrawany filet z kurczaka pieczonymi warzywami 

 pieczeń z indyka 

 kotlet schabowy w złocistej panierce 

 medalion wieprzowy z pieczarkami, zapiekany z serem 

 zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem 

 żeberka bejcowane w miodzie 
 

Ziemniaki z koperkiem oraz masełkiem 
 

Surówka (dwie opcje do wyboru) 

marchew, buraczki, seler,  

z kapusty: kiszonej, czerwonej, białej, pekińskiej 

 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu. 

 lub 
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Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Brownie na sosie waniliowym 
 

Pudding chia z sosem coulis 
 

Panna Cotta  
 

Tiramisu 
 

Ciasta oraz porcjowane owoce 
 

Paczka weselna z ciastami standard/2 osoby 

 

Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 
 

Filet z kurczaka z pomidorami po włosku, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Bitki z indyka okraszone złocistą cebulką na sosie z białego wina 

wraz z gnocchi oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Schab po myśliwsku wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Polędwiczki wieprzowe na sosie z leśnego runa 

wraz z placuszkami ziemniaczanymi rösti oraz surówką z białej kapusty 

 

Tort weselny (jeden smak do wyboru) 
 

Frambolada | jasny i ciemny biszkopt, chrupka karmelowa, śmietana, biała czekolada, żelka malinowa 

Mascarpone z owocami | jasny biszkopt, maskarpone, śmietana, frużelina owocowa, sezonowe owoce 

Royal | ciemny biszkopt, chrupka karmelowa, masło orzechowe, śmietana, czekolada 

Czekoladowa rozkosz | ciemny biszkopt, mus porzeczkowy, śmietana, czekolada 

 

Kolacja premium II (jedna opcja do wyboru) 
 

Konfitowane udko z kaczki na sosie z akcentem śliwki  

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz modrą kapustą 
  

Pieczony łosoś na sosie koperkowym 

wraz z kolorowym ryżem oraz warzywami 
 

Płonący udziec wieprzowy z sosem musztardowym 

wraz z pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem  

 

 

 

 

 

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 III (jedna opcja do wyboru) 
 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem lub krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką wraz z ciepłą bułeczką 
 

Kwaśnica na żeberku wraz z ciepłą bułeczką 
 

Bigos myśliwego wraz z ciepłą bułeczką 

 

Bufet z zimnymi zakąskami 
 

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, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z kurczakiem i tortellini, z kurczakiem teriyaki, 

z kuskusem i kozim serem, z kaszą pęczak i tuńczykiem 
 

Wybór pieczywa 

 

Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l (bufet) 
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DODATKOWE PAKIETY WESELNE 2021 r. 
 

Kolacja staropolska 

Płonący udziec wieprzowy z sosem musztardowym 

wraz z pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem*§ 

cena: 32 zł/osoba 

 

 

 

 

Bufet staropolski z kociołkiem 

Szynka staropolska 

Karczek 

Kaszanka 

Boczek pieczony 

Pasztet domowy 

Kiełbasy swojskie 

Kabanos 

Salceson 

Grzyby marynowane | Ogórki kiszone 

Swojski chleb | Smalec 

Chrzan | Musztarda | Sos czosnkowy 

Kociołek (jedna opcja do wyboru)  

Kwaśnica lub Staropolski żurek z wędzonką  

lub Bigos myśliwego  

cena: 25 zł/osoba 
 

 

Domowe pierogi 

z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem 

cena: 2 zł/szt. | min. 360 szt. 

 

 

Deska serów pleśniowych i dojrzewających 

cena: 360 zł/do 60 osób 

                                          Łosoś faszerowany 

                                             cena: 650 zł/2 szt. 

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

 
 

 

Deser 

(jedna opcja do wyboru) 

cena: 12 zł/osoba 
 
 

Puchar lodowy  

z sosem malinowym 

 oraz bitą śmietaną 
 

Brownie na sosie waniliowym 
 

Pudding chia z sosem coulis 
 

Panna Cotta  
 

Tiramisu 
 

  
 

Mieszanka bankietowa 

cena: 75 zł/1 kg (ok. 35 szt.) | min. 6 kg 

 

 

Paczka weselna z ciastami standard 

4 rodzaje ciast, ok. 800 g 

(opakowanie plastikowe z personalizowanym bilecikiem) 

cena: 30 zł/szt. 

 

 

Słodki stół 

Wybór galanterii cukierniczej | 3 szt./osoba 

cena: 1 600 zł/100 osób 

 

 

 

PAKIET ALKOHOLOWY WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

Wódka –  brak „opłaty korkowej”. 
 

Wino, piwo, kolorowe alkohole z akcyzą – jednorazowa opłata w wysokości 300 zł obejmująca 

udostępnienie bufetu wraz ze szklankami, kieliszkami oraz pojemnikiem z lodem. 
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PAKIET DEKORACYJNY 

 

 
Komplet srebrnych latarni 

cena: 100 zł/3 szt. 

 
Elastyczne, białe pokrowce na krzesła bankietowe 

cena: 10 zł/szt. 
 

Łapacz snów 

cena: 50 zł/1 szt. 

 

KOSZYCZKI PIERWSZEJ POMOCY 

cena: 250 zł/2 szt. 

 

         Zawartość koszyczka dla kobiet Zawartość koszyczka dla mężczyzn 

 igły i nici, agrafki 

 wykałaczki, nici dentystyczne 

 rajstopy 

 bibułki matujące 

 bezbarwny balsam do ust 

 plastry na skaleczenia, plastry na odciski 

 gumy do żucia 

 lakier do włosów, suchy szampon 

 krem do rąk 

 dezodorant 

 dezodorant chłodzący do stóp 

 podpaski, tampony 

 tabletki na ból głowy 

 tabletki na niestrawności 

 chusteczki, chusteczki nawilżające 

 chusteczki do czyszczenia okularów 

 pilnik, bezbarwny lakier do paznokci 

 czyścik do obuwia 

 grzebień, wsuwki 

 rolka do czyszczenia ubrań 

 alkomat jednorazowy 

 igły i nici, agrafki 

 wykałaczki, nici dentystyczne 

 płyn do jamy ustnej 

 plastry na skaleczenia, 

 plastry na odciski 

 gumy do żucia 

 lakier do włosów 

 krem do rąk 

 dezodorant 

 dezodorant chłodzący do stóp 

 tabletki na ból głowy 

 tabletki na niestrawności 

 chusteczki 

 chusteczki do czyszczenia okularów 

 pasta do obuwia 

 czyścik do obuwia 

 grzebień 

 rolka do czyszczenia ubrań 

 alkomat jednorazowy 

 


