Szanowni Państwo.
Nasze posiłki są bardzo smaczne i podane w myśl zasady, że
najpierw je się oczami, a kiedy już oczy się nasyci, to apetyt staje
się prawdziwie wilczy. Kilka pierwszych kęsów i komplet
szczęścia…..

Zestaw II
Przywitanie Państwa Młodych przez Rodziców chlebem wiejskim a także wódką i
wodą-kto z pary młodej wybierze wódkę według starej tradycji będzie rządził w
małżeństwie.
Wzniesienie toastu – kelnerzy roznoszą tace z szampanem dla wszystkich gości.
Przyjęcie odbywa się na stołach nakrytych białym obrusem (do wyboru przez gości
serweta osobista w kolorze białym, bordowym, łososiowym).
Stoły nakryte: kieliszkami do wina oraz kieliszkami do wódki i szkła na napoje
zimne.
Stoły udekorowane świecami oraz przystrojone świeżymi kwiatami.

Menu
Zupa: Królewski rosół z makaronem
Danie główne: Kotlet schabowy, rożek drobiowy, zrazy wołowe a’ la Zagłoba,
karczek marynowany w winie, ziemniaczki z koperkiem i masłem, kompot
tradycyjny, woda nie gazowana z limonką.
Sosy w trzech smakach:

sos musztardowy
sos grzybowy
sos po Generalsku (pieprzowy)

Deser I
Torcik Pary Młodej

Kolacja I
Pieczeń wołowa Klasztorna w naturalnym sosie z kopytkami Krakowskimi i
czerwoną kapustą doprawioną winem

Deser II
Puchar waniliowy polewany gorącym sosem malinowym

Kolacja II
Sakiewka drobiowa na lustrze sosu rozmarynowego z Dufinkami i dodatkiem
bukietu warzyw.

Kolacja III
Kurczak TOM-YUM z dodatkiem ryży

Kolacja IV
Patera krokietów i Poleśników z barszczem czerwonym

Zimna Płyta:
Kompozycja pasztetów staropolskich
Wędliny wyrobu domowego:
(Schab z komina, baleron, kiełbasa swojska, kabanos)
Deska serów francuskich z winogronem orzechami włoskimi
Golonko w galarecie
Duet śledzi Galicyjskich
Sałatka tortelini
Sałatka jarzynowa
Szynka z dipem chrzanowym
Ogórki kiszone z dębowej beczki
Sosy zimne w trzech smakach
Pieczywo jasne i ciemne
Ciasto na stoły:
Sernik Krakowski, Królewicz, Delicja jabłkowa, Makowiec, Pychotka z Delicjami
Zestaw drobnych ciasteczek weselnych

Tort Firmowy

W skład ceny wchodzą:
- napoje tj;.( gorące: kawa, herbata, zimne 250ml : pepsi, 7up, soki, czarna porzeczka,
jabłko, pomarańcz, woda gazowana, woda nie gazowana z cytryną, napoje klarowane, jabłko
brzoskwinia, jabłko pomarańcz, jabłko wiśnia, mięta)
-owoce egzotyczne: banany, winogrono jasne i ciemne, mandarynki, ananas, kiwi
- chleb na powitanie
- kieliszki do rozbicia dla młodych
- Nie pobieramy korkowego!! Czas imprezy bez ograniczeń…

