
OFERTA WESELNA



WARIANT 1 175 zł/os.*

 

Rosół z domowym makaronem 

Lub 

Krem z Pieczonych pomidorów / kwaśna śmietana / olej ziołowy 

 

Suprem z Kurczaka / polenta / karmelizowana marchew

/piklowana rzodkiew / demi glace tymiankowy 

Lub 

Filet z pstrąga / pieczona pietruszka / dauphiny ziemniaczane

/piklowany koper włoski /sos cebulowy 

 

Ciasto czekoladowe / coulis malinowe/ truskawka/ bita

śmietana 

Dania Serwowane

 

Zupa

 

Danie główne

 

Deser 



 

Bufet ciepły

 

Krem z marchwi na mleku kokosowym 

Żurek na bulionie jagnięcym 

Karkówka / kapusta zasmażana 

Udziec kurczęcy  / marchew karmelizowana 

Pierogi z leszcza / kremowa kapusta

Warzywa okopowe marynowane w musztardzie 

i miodzie 

Makaron z pomidorkami i parmezanem 

Ziemniaki pieczone 
 

 

Bufet Zimny

 

Pieczywo

Masło

Tartinki z pate drobiowym 

Tatrinki z musem z wędzonego pstrąga 

WARIANT 2 223 zł os.*



                  
Mix sałat z dodatkami 

Colesław 

Pasztet z leszcza 

Smalec 

Ogórki małosolne 

Wędliny swojskie 

 

 

Bufet słodki 

 
Owoce sezonowe 

Sernik Sztynorcki 

Mix babeczek z kremem i świeżymi owocami 

Szarlotka 

 

 

 



WARIANT 3 293 zł os.*

                  

Dania serwowane

 

Przystawka

 

Carpacio wołowe / purre z kaparów i rodzynek / prażona kasza

gryczana / parmezan/ rukola 

Lub 

Ceviche z Sandacza / kasza gryczana / palone masło / rzodkiewka 

 

Zupy

 

Zupa rybna 

Lub 

Bulion wołowy z kołdunami 

 

 

 

 



 

Dania główne

 

Kaczka /modra kapusta/dauphiny ziemniaczane / piklowany

burak / sos wołowy 

Lub

Jesiotr/polenta/marchew/pietruszka/koper włoski / sos cebulowy 

 

Deser 

Creme brulle / karmel/ świeże maliny/ sos miętowy 

 

 

Bufet Ciepły

 
Zupa cebulowa 

Flaki z boczniaka 

Polik wołowy / buraki zasmażany 

Udo z kaczki / modra kapusta 

Filet z kurczaka / leczo warzywne 

Jesiotr / marchew karmelizowana 

 



 

 Pierogi z Jagnięciną 

Warzywa karmelizowane 

Gołąbki z kaszą pęczak w sosie z wędzonych warzyw 

Ziemniaki pieczone 

Ryż z warzywami 

 

 

Bufet Zimny 

 
Tatar wołowy /majonez lubczykowy / suszone żółtko 

Rostbef z musem chrzanowym 

Szarpana wieprzowina confi 

Pstrąg marynowany w burakach 

Klopsiki rybne w salsie pomidorowej 

Śledź marynowany / z sałatką ziemniaczaną 

Mix sałat z dodatkami 

Sałatka makaronowa 

Deska serów 

Roladki z kalarepy i ziemniaków 

Stół wiejski ( wędliny/ogórki/smalec/pieczywo) 

 



 

Bufet słodki 

 
Mini babeczki z owocami 

Mini ptysie z kremem 

Ciasto Czekoladowe 

Sernik Mascarpone 

Szarlotka 

Owoce Sezonowe 

 

 

 

 



 

*W cenie każdego z wariantów, poniższe napoje

serwowane są bez limitu

Kawa 

Herbata

Woda

Soki

Napoje gazowane (Coca Cola, Mirinda)

 

 

Jednorazowa opłata organizacyjna- 250 zł

 

Obsługa dolicza 10% wartości zamówienia za

serwis

 

 

 


