Oferta dla Panstwa „Exclusive”
185,00 zł /os.
Powitanie Pary Młodej
(na tarasie nad rzeką Krutynia)

Tradycyjnie ozdobione kieliszki do rozbicia dla Pary Młodej


Bufet z winem musującym dla gości weselnych

z mrożonymi malinami


Sok dla dzieci



Chleb weselny z solą

Menu serwowane
Tradycyjny rosół z kluskami domowymi, z marchewką i świeżą natką pietruszki /
Zupa-krem z warzyw sezonowych
***
Polędwiczki wieprzowe w sosie śmietankowym z fasolką szparagową w prażonych
migdałkach, surówka z białej i czerwonej kapusty, ziemniaki z wody
Dania zimne


Patera z polskimi wędlinami, serami i owocami



Kulki mięsne z sosem ogórkowym



Sałata jarzynowa tradycyjna



Śledzie w oleju



Śledzie „po kaszubsku”



Ryba po grecku



Sałata wielowarzywna z fetą i oliwkami



Sałata z kurczakiem i sosem czosnkowym



Pomidory z mozzarellą



Pieczony schab ze śliwką
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Przekąski na ciepło


Sznycelki drobiowe zawiane chrupiącym bekonem z frytkami



Sandacz z pieca z brokułami i ryżem



Stroganof wieprzowy z krokietami



Barszcz czerwony z pasztecikiem

Stół wiejski


Żurek



Żeberka w kapuście



Golonki „Bawaria”



Szynka, Boczek i kiełbasy wędzone, salceson, kaszanka



Smalec domowy



Pasztet z własnego wypieku



Korniszony, grzyby, marynowane papryczki, musztarda, chrzan



Chleb wiejski

Bufet deserowy


Szarlotka



Sernik pod pierzynką



Ciasto kokosowe



Wybór owoców



Kawa, herbata, cytryna, mleko, cukier,

DODATKOWE PROPOZYCJE:
PŁONĄCY DZIK - 1400 zł
Dzik na płonąco podany z kaszą, dzielony przez prawdziwego myśliwego
Istnieje możliwość dostarczenia we własnym zakresie alkoholu,napoi zimnych, ciast, owoców i tortu. W zamian
pobieramy opłatę korkową w wysokości 10,00 zł za każdą osobę dorosłą uczestniczącą w imprezie. W przypadku
zamówienia alkoholu z naszej restauracji, alkohol liczony jest za każdą otwartą butelkę w cenie 35,00 pln, 0,5l
(Stock, Sobieski lub Luksusowa), wino 40,00 pln, 0,7l. Cena za napoje (soki, coca cola, fanta...itp.) przez całą
noc 15,00 pln /os.
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