
MENU WESELNE
PAŁAC WIDOKOWY - 2023





Wykwintne menu serwowane oraz bufet zimny przyrządzone
przez naszego Szefa Kuchni - potrawy do wyboru

Parking dla gości weselnych – gratis

Dzieci do 1 roku za darmo

50% rabat na menu dla dzieci w wieku 1–5 lat

50% rabat na menu dla obsługi weselnej od strony 
Zamawiającego 

Ogród do dyspozycji Gości 

Pałacowy Slow 
Standard

340zł  brutto za osobę

minimum 20 osób maksymalnie 50 osób



Zupy Serwowana  - 1 do wyboru, 250ml

Dania główne Na półmiskach - 5 do wyboru, 400g na osobę

Flaki z boczniaków z warzywami korzeniowymi i papryką chipotle

Barszcz czerwony na zakwasie podany z uszkami z grzybami

Barszcz czerwony na zakwasie z pasztecikiem z kapustą i grzybami

Krem z buraka i śliwki węgierki z kwaśną śmietaną i bratkami

Rosół z perliczki z lubczykowymi kluseczkami półfrancuskimi

Zrazy wołowe w aromatycznym sosie z czerwonego wina i szalotki

Kotlet schabowy w ziołowej panierce  

Kotlet po szwajcarsku z serem i szynką wędzoną

Żeberka wieprzowe duszone w miodzie, czosnku i chilli

Kotlet de volaile z masłem ziołowym

Filet z kurczaka z orzechami włoskimi, pomidorami suszonymi i sosem gorgonzolla

Halibut smażony na maśle z ziołami z grillowaną mini sałatą rzymską

Golonka w sosie piwnym na marynowanych w czosnku warzywach korzeniowych

Polędwiczka wieprzowa w sosie pomidorowym z boczniakami

Curry wegetariańskie z batatami, kalafiorem i orzechami nerkowca  

Pierogi z dynią, szpinakiem i kaszą jaglaną  

Tikka masala z wędzonym tofu, groszkiem cukrowym i czerwoną papryką 



Opiekane ziemniaki z czosnkiem i ziołami
Ziemniaki maślane z koperkiem
Ryż jaśminowy z ziołami
Kasza kuskus z ziołami
Kasza bulgur

Dodatki skrobiowe 2 do wyboru

Bukiet surówek (marchewka-jabłko, colesław, porowa)
Kapusta modra
Buraczki z ćwikłą
Buraczki zasmażane
Marchewka z groszkiem w maśle
Kapusta zasmażana z boczkiem
Surówka z kiszonej kapusty
Mizeria z musztardą francuską

Dodatki warzywne 3 do wyboru

Lody waniliowe z owocami sezonowymi i bezą
Lody waniliowe ze słonym karmelem bitą śmietaną i orzeszkami 
ziemnymi
Półmisek owoców filetowanych

Desery 1 do wyboru



Deska pieczonych mięs naszego wyrobu (karkówka z morelą i
czosnkiem, rostbef w majeranku, kiełbasa jałowcowa, pasztet z kaczki z
podrobami)
Klasyczny tatar wołowy z majonezem grzybowym
Śledź w trzech smakach - w śmietanie, jabłku i szalotce, na konfiturze
piernikowej z czerwonej cebuli z rodzynkami w rumie, w oleju z
wędzonych warzy i marynowaną cebulką perłową
Kawałki białych ryb w galaretce z dużą ilością kopru i dodatkiem
majonezu limonkowego
Szarpane mięso z kurczaka w galarecie z groszkiem z dodatkiem
majonezu z pora
Sałatka jarzynowa na domowym majonezie z jajkami przepiórczymi i
micro ziołami
Burak marynowany z kozim serem i amarantusem
Filet z pstrąga w zalewie octowej z warzywami korzeniowymi
Sałatka grecka z oliwkami kalamata
Masła smakowe (rucolowe z musztardą francuską, buraczane z
wędzoną solą maldon, truflowe) – w cenie

Przekąski zimne 6 do wyboru

Woda niegazowana z cytryną, herbata, kawa - bez limitu

Napoje

Danie ciepłe po północy

Barszcz czerwony na zakwasie z uszkami z kapusta i grzybami





Soki plus napoje gazowane  w cenie 35 zł/osobę bez limitu butelki 0.25l lub  
8,00 zł/ 0,25l według zużycia (płatne tylko otwarte butelki)
Ciasta i tort z zewnętrznej cukierni - 8 zł/ osobę za serwis
Korkowe – 10 zł/ 0,5 l /butelka (tylko otwarte butelki)
Powitanie kieliszkiem prosecco – 19zł/osoba

Dodatkowo płatne

Piwo Keg 30 lit. - 390 zł

Opcje dodatkowe

Wędliny: szynka, polędwiczka, schab pieczony, szynka wędzona, baleron
Kiełbasy: jałowcowa, polska, krakowska, toruńska
Dodatki: smalec z jabłkiem i majerankiem, salceson, kaszanka, ogórki kiszone/ 
małosolne (sezonowo), marynowane grzybki, marynowane warzywa, ćwikła z 
chrzanem, musztardy

Nowoczesny stół wiejski – 30 zł/osoba

Ryby wędzone: pstrąg, halibut
Łosoś gravlax z majonezem koperkowym i sałaty karbowane
Pstrąg w zalewie octowej z warzywami
Koktajl krewetkowy
Carpacio z ośmiornicy z sałatką z marynowanego fenkułu z imbirem
Koreczki śledziowe 
Małże nowozaladzkie zapiekane z salsą pomidorową
Raki gotowane z koprem i cytryna
Bagietki, masła smakowe (z anchois, makrelowe, koperkowe)

Stół ryb i owoców morza - 33 zł/osoba



Wędliny kiełbasy: chorizo, serrano (tu jest możliwość tej szynki w

całości), salchichon, fuete

Sery: manchego (owczy), semi (mieszany)

Hiszpańskie tapas: oliwki marynowane z rozmarynem, oliwki

nadziewane anchois, smażone kalmary z cytryną, małżę z vinegret,

gazpacho, papryczki smażone z solą, ośmiorniczki baby w sosie

alioli

Stół Hiszpański - 32 zł/osoba

Wędliny dojrzewające: Salame milano, Bresaola della Valtellina,

Motadela z pistacjami, Coppa di Parma

Sery: Pecorino Romano, Pecorino Primo Sale, Gorgonzola Dolce

Pieczywo: focaccia z rozmarynem, ciabatta, grissini

Owoce i warzywa: winogrono jasne i ciemne, figi, pomarańcze,

kolorowe pomidorki koktajlowe, grillowana cukinia

Dodatki: oliwki czarne, zielone (dużo odmian), suszone pomidory,

karczochy marynowane w oliwie, kapary, pasta truflowa, oliwy

smakowe, krem balsamiczny

Stół włoski - 30 zł/osoba

Live Cooking – cena ustalana indywidualnie

Słodki Stół – cena ustalana indywidualnie



Pałac Widokowy
ul. Majdany 1, 87-100 Toruń

marketing@palac-widokowy.pl

+48 721 123 123

www.palac-widokowy.pl


