42-690 Hanusek
ul. Chrobrego 10

tel. 507 077 204

Przykładowe menu weselne…………………… 165zł/os.
 Powitanie chlebem i solą
 Uroczysty toast szampanem

OBIAD
I danie
 Rosół z makaronem
II danie
 rolada wieprzowa śląska, kaczka z żurawiną, pieczeń z karczku, schab ze śliwką (1,5 szt/os.)
 kluski śląskie: jasne i ciemne, ziemniaki z koperkiem
 kapusta czerwona, kapusta kiszona, lub biała zasmażana
 surówka sezonowa

DESER I
 kawa, herbata
 ciasto 3 rodzaje: sernik, makowiec, kołacz owocami

ZIMNA PŁYTA
 mięsa faszerowane na zimno:


karczek na ostro z brokułem i musem z kurczaka



galantyna drobiowa




schab nadziewany morelą i śliwką
pasztet własnego wyrobu



boczek rolowany

 deski serów (sery faszerowane brokułem i łososiem, sery pleśniowe, wędzone, żółte)
 szyneczki w dipie chrzanowym
 jajka faszerowane i w sosie koktajlowym
 tymbaliki
 sałatki 2 rodzaje do wyboru
 ryby 2 rodzaje do wyboru
 pieczywo, masło

K O L A C J A I (podawana na platerach 1 szt. mięsa na osobę) do wyboru:
 Faworek w cieście półfrancuskim zapiekany na panczkraucie
lub
 Udko faszerowane podane z ryżem z jarzynami i sosem śmietanowym
lub
 Warkocz z karczku, ziemniaki opiekane i surówka colesław
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KOLACJA II
 do wyboru: bogracz na szynce lub francuski krem cebulowy z grzanką
W cenie:
 powitanie szampanem
 kawa, herbata bez ograniczeń
 soki w dzbankach i woda w dzbankach z cytryną i miętą bez ograniczeń
 ciasto
 nie pobieramy „korkowego”
Dodatkowo płatne:
Pieczony udziec po królewsku z obstawą 15zł/os.
 z kaszy gryczanej z boczkiem
 kapusty kiszonej zasmażanej
 bukietu warzyw z masłem i migdałami
Napoje płatne dodatkowo 8zł / os. (napoje gazowane- pepsi, mirinda, 7up) – bez limitu
Pakiet alkoholowy ( wódka czysta 0,5l/os. – bez limitu, wina białe i czerwone 0,7l/4os., piwo
beczkowe lub butelkowe 0,5l/os., whisky 0,5l/10os.) – 50zł/os.
Florystka – „Davi-Deco” tel. 500 444 677 - dekoracje ślubne i okolicznościowe (Facebook)
Dysponujemy również samochodem marki Mercedes ML – dla młodej Pary.
Pozycje w menu są przykładowe i możemy je dostosować do Państwa sugestii
i oczekiwań.
W razie dalszych ustaleń jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie Żaneta Myśliwiec-Pocica 507-077-204
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