WESELE - MENU „Cesarskie”
Powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym
ZUPA:(wybór jednej pozycji)
Rosół królewski z wkładką
DANIA GŁÓWNE:( 1,5 porcji na osobę)
Tradycyjna rolada śląska
Aromatyczna pieczeń wieprzowa z rozmarynem
Grillowany filet drobiowy z kardamonem
DODATKI:
Kluski śląskie
Ziemniaki pieczone w ziołach
Kapusta modra
Zestaw sałat i surówek
Buraczki tarte z chrzanem
DESER: (wybór jednej pozycji)
Puchar lodowy w trzech smakach z bitą śmietaną i sosem owocowym
Tarta jabłkowa z sosem cynamowonym
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ZAKĄSKI ZIMNE: (podane w bufecie)
Płyta wędlin tradycyjnych
Deska serów żółtych i pleśniowych
Tymbaliki
Roladki szynkowe nadziewane serkiem chrzanowym
Camembert w cieście francuskim
Terina drobiowa ze szpinakiem i grzybami
Jajka podane na sosie z pikli
Tradycyjny śledź z cebulą
Sałatka grecka
Tradycyjna sałatka wielowarzywna
Owoce cytrusowe oraz sezonowe
Wybór pieczywa i masła

KOLACJA :
(wybór jednej pozycji, serwowana w bufecie)
Klasyczny bogracz
Barszcz czerwony z krokietem
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NAPOJE:
Kawa i herbata (bez ograniczeń)
Woda mineralna niegazowana (bez ograniczeń)
Soki owocowe (bez ograniczeń)

Cena: 190,00zł/os.
Dzieci do lat 3 - GRATIS
Dzieci do lat 3-8 liczone są jak 50% ceny,
w związku z czym prosimy
o informację czy w organizowanym przyjęciu będą uczestniczyły dzieci
w tym przedziale wiekowym.

W CENIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO
Udostępniamy ekran oraz rzutnik multimedialny do wyświetleń podziękowań
lub innych prezentacji
Klimatyzacja Sali Cesarskiej
Podstawowa dekoracja sali
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WESELE - MENU „Bonaparte”
Powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym
ZUPA:
Rosół królewski z wkładką
DANIA GŁÓWNE:( 1,5 porcji na osobę)
Tradycyjna rolada śląska
Aromatyczna pieczeń wieprzowa z rozmarynem
Grillowany filet drobiowy z kardamonem
DODATKI:
Kluski śląskie
Ziemniaki pieczone w ziołach
Kapusta modra
Zestaw sałat i surówek
Buraczki tarte z chrzanem
DESER: (wybór jednej pozycji)
Puchar lodowy w trzech smakach z bitą śmietaną i sosem owocowym
Tarta jabłkowa z sosem cynamowonym
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ZAKĄSKI ZIMNE: (podane w bufecie)
Płyta wędlin tradycyjnych
Deski mięs pieczystych
Deska serów żółtych i pleśniowych
Tymbaliki
Roladki szynkowe nadziewane serkiem chrzanowym
Camembert w cieście francuskim
Terina drobiowa ze szpinakiem i grzybami
Jajka podane na sosie z pikli
Tradycyjny śledź z cebulą
Sałatka grecka
Tradycyjna sałatka wielowarzywna
Owoce cytrusowe oraz sezonowe
Wybór pieczywa i masła
KOLACJA I:
Kity wieprzowe pieczone, serwowane na Sali przez Szefa Kuchni, wraz z
kapustą zasmażaną, pieczonymi ziemniakami oraz chrzanem i musztardą
KOLACJA II:
(wybór jednej pozycji, serwowana w bufecie)
Kurczak z soczystym jabłkiem w sosie śmietanowym z majerankiem
Klasyczny bogracz
Barszcz czerwony z krokietem
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NAPOJE:
Kawa i herbata (bez ograniczeń)
Woda mineralna niegazowana (bez ograniczeń)
Soki owocowe (bez ograniczeń)

Cena: 220,00zł/os.
Dzieci do lat 3 - GRATIS
Dzieci do lat 3-8 liczone są jak 50% ceny,
w związku z czym prosimy
o informację czy w organizowanym przyjęciu będą uczestniczyły dzieci
w tym przedziale wiekowym.

W CENIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO
Udostępniamy ekran oraz rzutnik multimedialny do wyświetleń podziękowań
lub innych prezentacji
Klimatyzacja Sali Cesarskiej
Podstawowa dekoracja sali

6

WESELE - MENU „Arsenal Place”
Powitanie chlebem i solą
Toast winem Prosecco
ZUPA:(wybór jednej pozycji)
Rosół królewski z wkładką
Krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią
DANIA GŁÓWNE:( 2 porcje na osobę)
Tradycyjna rolada śląska
Aromatyczna pieczeń wieprzowa z rozmarynem
Grillowany filet drobiowy z kardamonem
Udko z gęsi marynowane w winie
DODATKI:
Kluski śląskie
Ziemniaki pieczone w ziołach
Kapusta modra
Zestaw sałat i surówek
Buraczki tarte z chrzanem
DESER: (wybór jednej pozycji)
Puchar lodowy w trzech smakach z bitą śmietaną i sosem owocowym
Tarta jabłkowa z sosem cynamowonym
Mus czekoladowy z wiśniami
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ZAKĄSKI ZIMNE: (podane w bufecie)
Płyta wędlin tradycyjnych
Deski mięs pieczystych
Deska serów żółtych i pleśniowych
Tymbaliki
Roladki szynkowe nadziewane serkiem chrzanowym
Camembert w cieście francuskim
Terina drobiowa ze szpinakiem i grzybami
Jajka podane na sosie z pikli
Tradycyjny śledź z cebulą
Sałatka grecka
Tradycyjna sałatka wielowarzywna
Owoce cytrusowe oraz sezonowe
Wybór pieczywa i masła
BUFET CIAST:( 2 porcje na osobę)
Ciasto czekoladowe z karmelem, sernik ze skórką pomarańczowym,
ciasto z owocami
KOLACJA I:
Kity wieprzowe pieczone, serwowane na Sali przez Szefa Kuchni, wraz z
kapustą zasmażaną, pieczonymi ziemniakami oraz chrzanem i musztardą
KOLACJA II:
(wybór jednej pozycji, serwowana w bufecie)
Kurczak z soczystym jabłkiem w sosie śmietanowym z majerankiem
Klasyczny bogracz
Barszcz czerwony z krokietem
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NAPOJE:
Kawa i herbata (bez ograniczeń)
Woda mineralna niegazowana (bez ograniczeń)
Soki owocowe (bez ograniczeń)
Pakiet napoi gazowanych (Coca-cola, Fanta, Sprite) (bez ograniczeń)
Cena: 265,00zł/os.
Dzieci do lat 3 - GRATIS
Dzieci do lat 3-8 liczone są jak 50% ceny,
w związku z czym prosimy
o informację czy w organizowanym przyjęciu będą uczestniczyły dzieci
w tym przedziale wiekowym.

W CENIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO
Udostępniamy ekran oraz rzutnik multimedialny do wyświetleń podziękowań
lub innych prezentacji
Klimatyzacja Sali Cesarskiej
Podstawowa dekoracja sali
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