WESELNE TRADYCJE - MENU PODSTAWOWE
To nasza propozycja dla osób, które chcą aby ich Menu Weselne opierało się na daniach tradycyjnych, których inspiracją
jest kuchnia polska.
W tym Menu danie główne będzie serwowane na półmiskach a Was i Waszych Gości przywitamy lampką wina musującego.

ZUPA
(serwowana w bulionówkach 250ml/os.)

Rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi ze świeżą pietruszką i marchewką

DANIA GŁÓWNE
(3 mięsa 250g/os. lub 3 mięsa i ryba 200g/50g/os., serwowane na półmiskach)

Tradycyjny zawijaniec z dwoma serami i pietruszką
Tradycyjny kotlet schabowy w złocistej panierce
Marynowana karkówka pieczona podana z sosem pieczarkowym
Sandacz po polsku (z siekanym jajem)

DODATKI
Ziemniaczki gotowane z koperkiem (100g/os.)
Puree ziemniaczane z koperkiem (100g/os.)
Kluseczki śląskie (4 szt./os.)

SURÓWKI
(podane na talerzykach 150g/os.)

Marchewka na słodko i biała kapusta z koperkiem

ZIMNE PRZEKĄSKI
(wszystkie przekąski serwowane na stoły)

Półmiski wędlin podanych na sałacie z marynatkami (szynka gotowana, szynka dojrzewająca,
szynka wędzona, schab, salami, kindziuk)
Tradycyjna sałatka jarzynowa z kukurydzą i groszkiem
Sałatka z selera z szynką i ananasem w delikatnym sosie majonezowym
Sałatka na sposób grecki z papryką, serem typu feta i oliwkami
Wykwintny pasztet wieprzowy z dziczyzną podany z żurawiną

Galantynki drobiowe podane z cytryną i sosem czosnkowym
Śledź po wiejsku z sałatką z cebulki i kiszonego ogórka
Serowe miseczki z orzeszkami
Jaja z majonezem i zielonym groszkiem
Pieczywo mieszane

DANIA CIEPŁE
(dostępne przez całą noc 250ml/os.)

Danie 1: serwowane w kociołku na bufecie z chlebem wiejskim i masłem
Żur na zakwasie z jajkiem i pieczoną białą kiełbasą

Danie 2: serwowane na półmiskach
Pieczone udka drobiowe z ziemniaczkami smażonymi i staropolski bigos na winie
Danie 3: serwowane dla każdego z Gości
Barszcz czerwony na zakwasie podany z drożdżowym kapuśniaczkiem

NAPOJE CIEPŁE

Podane na bufecie, dostępne przez całą noc bez ograniczeń

Kawa rozpuszczalna i parzona, mleczko, herbaty (3 rodzaje) z cytryną

Koszt Menu Weselnego: 245,00 zł/os. (3 mięsa) lub 255,00 zł/os. (3mięsa+ryba)
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