
 

Oferta Weselna 

 

 

 

                                                      
 

Menu weselne Menu weselne Menu weselne Menu weselne dwudniowedwudniowedwudniowedwudniowe    

Koszt Koszt Koszt Koszt ----        242424240000,00 zł od osoby,00 zł od osoby,00 zł od osoby,00 zł od osoby    

    
 

Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą przez obsługęPrzywitanie Pary Młodej chlebem i solą przez obsługęPrzywitanie Pary Młodej chlebem i solą przez obsługęPrzywitanie Pary Młodej chlebem i solą przez obsługę    

    

Przywitanie gości lampką szampanaPrzywitanie gości lampką szampanaPrzywitanie gości lampką szampanaPrzywitanie gości lampką szampana    

    

Obiad (policzono 2 porcje mięsa na osobę)Obiad (policzono 2 porcje mięsa na osobę)Obiad (policzono 2 porcje mięsa na osobę)Obiad (policzono 2 porcje mięsa na osobę)    

Bulion z kluseczkami grzybowymi  

Rolada śląska wołowa 

Rolada śląska wieprzowa 

Filet z kurczaka w kolorowej skorupce 

Kotlet de Vollay  

Sakwa ze schabu nadziewana trzema rodzajami serów  

Filet z kurczaka z wiśniową glazurą  

Kluski śląskie jasne 

Kluski śląskie ciemne 

Trufle ziemniaczane 

Ziemniaki gotowane podane z masłem i koperkiem  

 

 

 

 

 

 

 

Surówka z marchwi z ananasem  

Surówka mieszana  

Sałatka z modrej kapusty podawana na ciepło  

Surówka z białej kapusty  

 

Lampka wina do obiadu Lampka wina do obiadu Lampka wina do obiadu Lampka wina do obiadu     

Napoje do obiadu po 10Napoje do obiadu po 10Napoje do obiadu po 10Napoje do obiadu po 100ml :0ml :0ml :0ml :    

Sok owocowy  

Woda mineralna niegazowana 

Coca-cola 0,2l 

    

Deser:Deser:Deser:Deser:    

Ciasto od gości  

Kawa / Herbata  

Patera owocowa na stole Pary Młodej 
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Zimna płyta podana do stołu gościZimna płyta podana do stołu gościZimna płyta podana do stołu gościZimna płyta podana do stołu gości    

Rolada z kurczaka z jajkiem  

Polędwica sopocka  

Krakowska sucha 

Szynka gotowana 

Salami w ziołach  

Pasztet wieprzowy pieczony 

Schab w skorupce miodowej  

Pieczeń z karczku  

Rolada serowa z warzywami  

Patera serów (sery żółte, pleśniowe) 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym 

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym 

Tymbaliki z drobiu 

Galaretka z nóżek 

Cygaro z łososia 

Brokuł w aromatycznym naleśniku  

Roladki z szynki ze szparagiem  

Pieczarki faszerowane boczkiem/ szpinakiem 

Jajka faszerowane 

Śliwki i  morele w boczku 

Śledź w oleju z jabłkiem i cebulą 

Masło smakowe 

Pieczywo mieszane 

 

Sałatki:Sałatki:Sałatki:Sałatki:    

Sałatka jarzynowa 

Sałatka drobiowa z ananasem i prażonym słonecznikiem 

Sałatka szkocka 

 

Dipy do wędlinDipy do wędlinDipy do wędlinDipy do wędlin    

Sosy: Chrzanowy , tzatziki, żurawinowy  

 

    

Gorąca kolacja Gorąca kolacja Gorąca kolacja Gorąca kolacja     

Udziec po staropolsku serwowany przez Szefa Kuchni 

Łosoś pieczony w całości  

Talarki ziemniaczane / kasza gryczana z boczkiem  

Kapusta kiszona zasmażana z grzybami  

Surówka z kapusty pekińskiej  z kukurydzą 

Chrzan/musztarda 

 

Tort weselny gości podany jako deser po kolacjiTort weselny gości podany jako deser po kolacjiTort weselny gości podany jako deser po kolacjiTort weselny gości podany jako deser po kolacji    
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Ciepły posiłek podany po północy Ciepły posiłek podany po północy Ciepły posiłek podany po północy Ciepły posiłek podany po północy     

Gulasz z kurczaka z warzywami  

 

                    Poprawiny II dzień                                                        Poprawiny II dzień                                                        Poprawiny II dzień                                                        Poprawiny II dzień                                                        

 

Obiad:Obiad:Obiad:Obiad:    

Żurek śląski  

Ślimaczki drobiowe w sosie paprykowym 

Karczek z grilla z masłem ziołowym 

Ziemniaki puree 

Szyszki ziemniaczane  

Surówka z kapusty pekińskiej  

Buraczki po Staropolsku  

 

"+" pozostałości z dnia I  

 

Deser:Deser:Deser:Deser:    

Ciasto od gości  

Kawa/herbata 

  

 

Dodatkowo w ofercie Dodatkowo w ofercie Dodatkowo w ofercie Dodatkowo w ofercie     

 Pakiet ciast weselnychPakiet ciast weselnychPakiet ciast weselnychPakiet ciast weselnych - 1,5 kawałka ciasta + tort 
weselny - 14 zł / os 

Pakiet napoi Pakiet napoi Pakiet napoi Pakiet napoi zimnych zimnych zimnych zimnych bez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeń ( napoje gazowane 
Coca-cola/Fanta/Sprite 0,5l+ soki owocowe + woda 
mineralna niegazowana oraz gazowana) 

� Przyjęcie jednodniowe Przyjęcie jednodniowe Przyjęcie jednodniowe Przyjęcie jednodniowe ––––    11114 4 4 4 zł /zł /zł /zł / os  

� Przyjęcie dwudniowe Przyjęcie dwudniowe Przyjęcie dwudniowe Przyjęcie dwudniowe ----    22224444    złzłzłzł / os  

Pakiet alkoholowy*Pakiet alkoholowy*Pakiet alkoholowy*Pakiet alkoholowy* (ceny hurtowe !!! ) 

Fontanna czekoladowa Fontanna czekoladowa Fontanna czekoladowa Fontanna czekoladowa ----    600 zł  

Fontanna alkoholowaFontanna alkoholowaFontanna alkoholowaFontanna alkoholowa - 400 zł  

Stół wiejskiStół wiejskiStół wiejskiStół wiejski - 13 zł / os 

Obsługa BarmańskaObsługa BarmańskaObsługa BarmańskaObsługa Barmańska - 500 zł  

Beczka piwa ustawiona w roll barze na tarasieBeczka piwa ustawiona w roll barze na tarasieBeczka piwa ustawiona w roll barze na tarasieBeczka piwa ustawiona w roll barze na tarasie   

TYSKIE lub LECH- 300zł / 30l           

 MAJER – 450,00 zł / 30l    

    


