
Zupa 
(1 do wyboru)

 Tradycyjny rosół z makaronem, odrobiną warzyw, 
mięsa i natką pietruszki

lub 
Consomme z gęsi

lub 
Krem grzybowy z ziołowymi grzankami 

Danie główne 
(serwowane)

 Rolada wołowa 
Pieczeń z karczku 

Podudzie z kurczaka pieczone w pomidorach 

Dodatki

 Ziemniaki pieczone, kluski białe lub kluseczki gnocchi, 
ryż z warzywami, sos pieczeniowy, 

frytki, surówka z białej kapusty, surówka z marchwi, 
surówka z selera z bakaliami 

Deser
(1 do wyboru)

 Lody z owocami i bitą śmietaną 
Sernik z lodami 

Szarlotka z lodami 

Menu Weselne - Złote / Cena za osobę: 290 zł



Kolacja 1
Polędwiczka wieprzowa faszerowana borowikiem, 

sos z sera blue, puree ziemniaczane, surówki 
lub 

Kaczka udko confit z kapustą czerwoną i powidłem śliwkowym, 
warzywa na parze, sos winny 

Kolacja 2
Policzek wieprzowy, sos cydrowo-cebulowy, kalafior na parze, 

babka ziemniaczana, surówki 
lub 

Kark wieprzowy sous vide, puree z batata, sos winny 
z rozmarynem, brokuł na parze 

Kolacja 3
Filet nadziany serem camembert z marchewkowym gnocchi, sos prowansalski 

lub 
Schab z jelenia, czarna soczewica, sos winny z jałowcem 

Kolacja 4
Zupa krem z chrzanu z białą kiełbasą i oliwą szczypiorkową 

lub 
Barszcz czerwony na wędzonce z pasztecikiem mięsnym 

lub pasztecikiem mięsno-kapuścianym lub tortellini
lub 

Bogracz 
lub 

Kurczak z nutą cytrynową (pikantny gulasz) 

Napoje
Kieliszek wina musującego na powitanie 

Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna 
Kawa 

Herbata 

Zimne przekąski
 Półmisek mięs pieczonych i wędlin 

Półmisek serów żółtych i pleśniowych 
Tymbaliki drobiowe 

Pieczony pasztet podany z sosem żurawinowym 
Terrina z indyka z orzechami 

Roladka z łososia wędzonego z twarożkiem miętowym 
Śledzie w śmietanie z jabłkiem 
Antipasti z grillowanych warzyw

Sałatka Cezar 
Sałatka caprese 

Sałatka ryżowa z szynką i kukurydzą 
Pieczywo, masło  

Dzieci do czwartego roku życia: gratis Dzieci do lat 10: 50% ceny



Zupa 
(1 do wyboru)

 Tradycyjny rosół z makaronem, odrobiną warzyw, mięsa i natka pietruszki
lub 

Bulion grzybowy z naleśnikiem i warzywami 

Danie główne 
(serwowane)

 Rolada wołowa 
Kotlet po szwajcarsku 

Medaliony z kurczaka zapiekane z mozzarellą i pomidorami 

Dodatki

 Ziemniaki gotowane z koperkiem, ziemniaki wedges, frytki 
Modra kapusta serwowana na ciepło, surówka z marchwi 

z pomarańczą, buraki z chrzanem 

Deser
(1 do wyboru)

 Lody z musem malinowym i bitą śmietaną z owocami 
Panna cotta 

Menu Weselne - Srebrne / Cena za osobę: 240 zł



Kolacja 1
 Ragout z indyka marynowanego w imbirze podawane 

z warzywami Julienne i sosem 

Kolacja 2
Bogracz wieprzowy podany z pieczywem 

Kolacja 3
Barszcz czerwony na wędzonce z pasztecikiem mięsnym 

Napoje
Kieliszek wina musującego na powitanie 

Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna 
Kawa 

Herbata 

Zimne przekąski
 Półmisek mięs pieczonych i wędlin 

Półmisek serów żółtych i pleśniowych 
Tymbaliki drobiowe 

Pieczony pasztet podany z sosem żurawinowym 
Śledzie w oleju z cebulą i pieprzem młotkowanym 

Sałatka grecka 
Sałatka jarzynowa 
Pieczywo, masło 

Dzieci do czwartego roku życia: gratis Dzieci do lat 10: 50% ceny



Zupa 
(1 do wyboru)

 Tradycyjny rosół z makaronem
lub 

Krem jarzynowy
lub 

Krem z pomidorami i pierożkami 

Danie główne 
(serwowane)

 Rolada wieprzowa 
Kotlet de volaille 

Filet z kurczaka faszerowany grzybami i boczkiem 

Dodatki

 Ziemniaki gotowane z koperkiem, kluski białe, kluski śląskie 
Buraki, surówka z marchwi z pomarańczą, surówka z białej kapusty 

Deser
(Wybór ciast domowych: 2 rodzaje)

Sernik z lodami 
Szarlotka z lodami 
Lody z owocami 

Menu Weselne - Brązowe / Cena za osobę: 200 zł



Kolacja 1
Kotlet schabowy z pieczarkami i serem, z surówką 

z kapusty pekińskiej i frytkami
lub 

Rolada drobiowa faszerowana szynką i serem, 
podana z frytkami i surówką Colesław 

Kolacja 2
Barszcz czerwony z zapiekanką

lub 
Żurek z kiełbasą

lub 
Bigos 

Napoje
 Kieliszek wina musującego na powitanie 

Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna 
Kawa 

Herbata 

Zimne przekąski
Wybór wędlin

Półmisek żółtych serów 
Tymbaliki drobiowe 

Pieczony pasztet podany z sosem żurawinowym 
Śledzie w oleju z cebulą i pieprzem młotkowanym 

Sałatka z kurczaka mango 
Marynaty 

Smalec domowy 
Ogórki kiszone 

Pieczywo, masło 

Dzieci do czwartego roku życia: gratis Dzieci do lat 10: 50% ceny



Tort weselny

Szyszki weselne

Stół wiejski

Stół sushi

Sushi LIVE

Stół rybny

Prosiak

Bufet słodkości

Keg piwo

Open bar samoobsługowy

Open bar z barmanem (16 drinków)

Pieczony udziec wieprzowy

Łosoś norweski podany w całości

100 PLN / kg

25 PLN / os.

2500 PLN / 100 os.

2500 PLN / 100 os.

3500 PLN / 100 os.

2500 PLN / 100 os.

5000 PLN / szt.

2500 PLN / 100 os.

500 PLN / 30 l. 
lub 700 PLN / 50 l. 

2000 PLN

3500 PLN

800 PLN / 50 os.

700 PLN / 5 kg
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