MENU PACZÓŁTOWICKIE

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

Rosół z makaronem

Rolada schabowa faszerowana
grzybami w sosie portobello
z ziemniakami pieczonymi i miksem
fasolek szparagowych

Panna cotta
z musem malinowym

Krem pieczarkowy z grzankami
Krem pietruszkowo-gruszkowy
Krem brokułowy z prażonymi
migdałami

Pieczona wieprzowina w sosie
śliwkowo- maślakowym
z ziemniaczkami i zestaw surówek
Kotlet de volaille z serem
mozarellą i suszonym pomidorem
z ziemniaczkami po krakowsku
i zestawem surówek
Filet z kurczaka w boczku w sosie
śmietanowo tymiankowym
z ziemniaczkami z zestawem
surówek

Ciasto domowe
szarlotka, sernik
Puchar lodowy
Kandyzowana gruszka w winie
z lodami waniliowymi

PIERWSZE DANIE
GORĄCE

DRUGIE DANIE
GORĄCE

BUFET ZIMNYCH
PRZEKĄSEK

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

Wędliny

Udko z kurczaka faszerowane
warzywami
z frytkami i sałatką coleslaw

Żurek staropolski

Sery

Barszcz czerwony z krokietem
z mięsem lub kapustą i grzybami

Sałatka grecka

Filet z kurczaka w tymiankuze
szpinakiem
z ziemniakami rosstiw sosie
gorgonzola
Pieczony karczek w sosie własnym
z kluskami śląskimi z surówką
z czerwonej kapusty

Kwaśnica na wędzonym żeberku

Sałatka jarzynowa lub sałatka
z kurczakiem
Deska mięs pieczonych
Tymbaliki drobiowe lub wieprzowe
Pikle

Polędwiczki wieprzowe w sosie
kurkowym
z mini marchewką w miodzie
i masełkuz ziemniaczaną bezą

MENU PACZÓŁTOWICKIE

MENU KRZESZOWICKIE

PRZYSTAWKI

DANIE GŁÓWNE

DESER

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

Carpaccio
z buraka i sera koziego na rukoli

Rolada schabowa faszerowana
grzybamiw sosie portobello
z ziemniakami pieczonymi i miksem
fasolek szparagowych

Panna cotta
z musem malinowym

Balsamiczne płatki z kurczaka na
rukoli
z sosem musztardowo-miodowym
Domowy pasztet na sałatce
z sosem cumberland
(sos chrzanowo-żurawinowy
z winem czerwonym)
Filet z kaczki na sałatce
z dipem mango

ZUPA
(do wyboru jedna z propozycji)
Rosół z makaronem
Krem pieczarkowy z grzankami

Pieczona wieprzowina w sosie
śliwkowo-maślakowym
z ziemniaczkami i zestawem
surówek
Kotlet de volaille z serem
mozarellą i suszonym pomidorem
z ziemniaczkamipo krakowsku
i zestawem surówek
Filet z kurczaka w boczku w sosie
śmietanowo-tymiankowym
z ziemniaczkami i z zestawem
surówek
Turnedo z polędwiczki wieprzowej
w sosie z zielonego pieprzu,
ziemniaczkiz bukietem warzyw

Ciasto domowe
szarlotka, sernik
Puchar lodowy
Kandyzowana gruszka w winie
z lodami waniliowymi

PIERWSZE DANIE
GORĄCE

DRUGIE DANIE
GORĄCE

BUFET ZIMNYCH
PRZEKĄSEK

(do wyboru jedna z propozycji)

(do wyboru jedna z propozycji)

Wędliny

Udko z kurczaka faszerowane
warzywami
z frytkami i sałatką coleslaw

Kotlet po szwajcarsku
z ziemniakamipo krakowsku
i surówką

Sery

Filet z kurczaka w tymianku ze
szpinakiem
z ziemniakami rossti w sosie
gorgonzola

Filet z kurczaka z serem wędzonym
i żurawiną
ziemniak pieczony z masłem
czosnkowymi surówką z marchewki

Pieczony karczek w sosie własnym
z kluskami śląskimi z surówką
z czerwonej kapusty

Strogonow
Wołowina po burgundzku

Polędwiczki wieprzowe w sosie
kurkowym
z mini marchewką w miodzie
i masełkuz ziemniaczaną bezą

TRZECIE DANIE
GORĄCE

Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa lub sałatka
z kurczakiem
Deska mięs pieczonych
Tymbaliki drobiowe lub wieprzowe
Jajko w sosie tatarskim lub
chrzanowym
Pikle

(do wyboru jedna z propozycji)
Żurek staropolski

Krem pietruszkowo-gruszkowy

Barszcz czerwony z krokietem
(z mięsem lub kapustą i grzybami)

Krem brokułowy
z prażonymi migdałami

Kwaśnica na wędzonym żeberku

Krem pomidorowo-bazyliowy
z kozim serem

Świeże warzywa

Bogracz

Zupa z grzybów leśnych
z łazankami

MENU KRZESZOWICKIE

DODATKI
DODATKI
DO MENU

KOLACJA GRILLOWA - PROPOZYCJA 1

Poniższe propozycje możesz dodać do
wybranego pakietu weselnego. Skontaktuj się
z naszą Opiekunką Uroczystości.

DODATKI DO MENU

Wybór grillowanych
warzyw - papryka, cukinia,
cebula, pieczarki

OBSŁUGA BARMAŃSKA

Bufet słodki na 100 osób....................... do 1500 zł

Do 120 osób (1 barman)............................. 2000 zł

Bufet słodki na 150 osób....................... do 2500 zł

120 - 200 osób (2 barmanów)..................... 2900 zł

Ciasta weselne................................... do ustalenia

Powyżej 200 osób (2 barmanów)................ 3500 zł

Bufet napojów bezalkoholowych....... 25 zł / osobę
Słodki upominek dla Gości:
- paczka ciast ok. 600 g.................................. 25 zł
- paczka ciast ok. 900 g.................................. 32 zł
Fontanna czekoladowa...................... 20 zł / osobę
(czekolada mleczna i biała, patery
z owocami)

KOLACJE
KOLACJE GRILLOWE
GRILLOWE NA TARASIE

Ziemniaki pieczone
Karczek marynowany
w ziołach
Śląskie kiełbaski

Podudzia kurcząt
marynowane w czosnku
Chrupiący boczek
Szaszłyki drobiowe
Chrupiące zielone sałaty
z ogrodowym sosem

Ogórki kiszone
Pieczywo, masło
Smalec domowy
Dodatki do mięs ketchup, musztarda, sos
tzatziki

Pomidory z bazylią i oliwą
z oliwek

50 zł / osobę

KOLACJA GRILLOWA - P ROPOZYCJA 2
KOLACJE ALTERNATYWNE
Możesz zamienić jedną z kolacji
z wybranego podstawowego menu
na kolację z poniższych pozycji:
Pieczony faszerowany prosiak............ 25 zł / osobę
Płonące szynki wieprzowe.................. do ustalenia
z dodatkami
Kolacja grillowa na tarasie
- patrz Kolacje Grillowe

Karczek wieprzowy
marynowany w ziołach

Chrupiące zielone sałaty
z ogrodowym sosem

Szaszłyk wieprzowy
z boczkiem

Ogórki kiszone

Kiełbaski białe grillowe
Żeberka marynowane
w piwie
Pomidory z bazylią i oliwą
z oliwek

Filet z kurczaka
marynowany w miodzie
i czosnku
Filet z łososia
Oscypki

Wybór grillowanych
warzyw - papryka, cukinia,
cebula, pieczarki
Ziemniaki pieczone
Pieczywo, masło
Smalec domowy
Sosy i dodatki - ketchup,
musztarda, sos tzatziki,
żurawina

70 zł / osobę

RABATY

DODATKOWE ATRAKCJE

ORGANIZACJA
RABATY
NA INNE IMPREZY

RABATY SPECJALNE
DLA GOŚCI

Ceremonia zaślubin w plenerze

Organizacja oryginalnych sesji zdjęciowych

Organizacja animatorów dla dzieci

Organizacja wieczoru panieńskiego,
kawalerskiego na strzelnicy w specjalnych
cenach - patrz RABATY

Pomoc w organizacji transferów (autobusy,
mini busy, samochody osobowe)

OPRAWA
Specjalne oświetlenie sali

- 10 %

Wieczory panieńskie i wieczory
kawalerskie na strzelnicy bojowej
Poprawiny
Przyjęcia weselne organizowane
w dni powszednie (poniedziałek czwartek)
Chrzciny

Pomoc w organizacji pokazu sztucznych
ogni
Menu dziecięce:
 o 3 lat
d
bezpłatnie
3 - 7 lat:
50% ceny
powyżej 7 lat: 100% ceny
Menu dla obsługi technicznej:
(muzycy, fotograf,
kamerzysta, DJ, niania):
- 20% od ceny menu

Pomoc w zorganizowaniu oprawy muzycznej
(sprawdzone zespoły i DJ)

Pomoc w zorganizowaniu oprawy
florystycznej sali
Organizacja profesjonalnej obsługi
barmańskiej wraz z alkoholami do
przygotowywania drinków

ATRAKCJE SPECJALNE
Pokazy tańca(towarzyski, flamenco,salsa)

Teatr ognia

Pokazy barmańskie, przeloty balonem

Foto lustro, candy bar

Pokazy golfowe

i inne ...

Mini nauka gry w golfa

