
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DANIE GŁÓWNE 

Terrina z pstrąga – przekąska zimna 
 

Rosół po królewsku z domowym makaronem 

Pierś z kurczaka faszerowana kurkami w sosie beszamel 
Ziemniaki pieczone w ziołach 

Mini marchew glazurowana w maśle i imbirze 

 

BUFET DAŃ GORĄCYCH 

Zupa barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym 

Dorsz po burgundzku 
Zraziki schabowe w sosie pieprzowym 

Ziemniaki z wody z koprem 

Makaron z grillowanymi warzywami 
Warzywa królewskie z wody 

 

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH 

Plater mięs pieczystych i wędlin 

Tymbaliki drobiowe 
Wybór pasztetów 
Rożki szynkowe 

Schab pieczony w farszem chrzanowym 

Śledź w oleju po polsku 
 

Sałatka horiatiki 

Sałatka hawajska 

 
Pikle warzywne 

Sosy na zimno 

Wybór pachnącego pieczywa 

Masło 

 

Wybór ciast – 3 rodzaje 

Woda z cytryną 
Kawa, herbata 

MENU WESELNE 

PROPOZYCJA 230 pln/os. 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

DANIE GŁÓWNE 

 
Sandacz w juliennach – przekąska zimna 

 
Consome z pieczonej kaczki z julienami i kluskami 

Polędwiczka wieprzowa po Mazursku z sosem madera 

Fasolka szparagowa w aroma mixie 

Ziemniaki z wody z koprem 

Puchar lodowy z owocami 

 

BUFET DAŃ GORĄCYCH 

 
Żurek po staropolsku 

Filet z pstrąga z sosem maślano-cytrynowym 

z prażonymi migdałami 

Kotlet drobiowy po parysku 

Rosti ziemniaczane 

Makaron wegetariański 

Ryż po kreolsku z warzywami i pieczoną cebulą 

Mini marchew glazurowana na maśle z sezamem 

 

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH 

 
     Plater mięs pieczystych 

Wybór pasztetów 
Szparagi w szynce 

Pieczony filet z indyka z brzoskwinią 
Terrina z łososia 

Śledź w śmietanie 
Royal warzywny 

 
Sałatka szopska 

Sałatka z grillowanym kurczakiem 

 
Pikle warzywne 

Sosy na zimno 

Wybór pachnącego pieczywa 

Masło 

 
Wybór ciast – 3 rodzaje 

Woda z cytryną 

Kawa, herbata 

MENU WESELNE 

PROPOZYCJA 250 pln/os. 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

DANIE GŁÓWNE 
Duet ryb wędzonych na galaretce z zielonego groszku 

i musie z czerwonego grejfruta 

– przekąska zimna 

Krem z białych warzyw z szyjkami rakowymi 

Gęsina po mazursku z kluskami 

Kapusta modra zasmażana 

Deser czekoladowy z waniliową kulą 

 

BUFET DAŃ GORĄCYCH 

Zupa Bogracz 

Krem z opieczonej papryki i pomidorów z ziołowymi grzankami 
Łosoś w sosie jalapenno 

Kotlet imperial 
Ziemniaki z wody z koprem 
Pieczone ziemniaki w ziołach 

Makaron z oliwkami i suszonymi pomidorami i świeżą bazylią 
Warzywa terasso mix 

 
BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH 

 

Plater mięs pieczystych i wędlin 

Rożki szynkowe 

Schab pieczony w farszem chrzanowym 

Rostbef po angielsku 

Terrina z pstrąga 

Sandacz w juliennach 

Śledź w oleju po polsku 

Śledź w czerwonym winie 

Royal warzywny 

 
Sałatka cesar z anchois 

Sałatka tęczowa 

 
Pikle warzywne 

Sosy na zimno 

Wybór pachnącego pieczywa 

Masło 

 

Wybór ciast – 3 rodzaje 

Woda z cytryną 

Kawa, herbata 

MENU WESELNE 

PROPOZYCJA 270 pln/os. 


