
Przykładowe Menu Weselne

ZIMNE PRZEKĄSKIZIMNE PRZEKĄSKI

Rolada z łososia norweskiego
(łosoś norweski wędzony, faszerowany szpinakiem i delikatnym kremem czosnkowym z dodatkiem

cytryny i oliwek)

Matias podawany w trzech smakach
(filet śledziowy z dodatkami, po sułtańsku, w oleju, z żurawiną)

 

Ślimaczki z tortilli

Szparagi otulone delikatnym musem czosnkowym owinięte
soczystą szynką ułożone na cykorii skąpane w galarecie

Tatar wołowy
(wyselekcjonowana polędwica wołowa z dodatkiem przypraw, oliwy z oliwek w

towarzystwie siekanej cebulki, ogórka konserwowego i grzybków marynowanych)

Krucha sałata lodowa z dodatkiem świeżych warzyw w
towarzystwie oliwek i sera feta polana sosem vinegret

(sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka, cebula czerwona, ser feta, oliwki, sos vinegret)

Ryba po grecku

Sałatka Finezyjna
(grillowana pierś z kurczaka na kapuście pekińskiej z kukurydzą, fasolka czerwoną, polana sosem

gyrosowym)



WYDANIE PIERWSZEWYDANIE PIERWSZE

Udko po zbójnicku
(pikantne udko drylowane z farszem, polane sosem warzywnym podawane z kluseczkami

ziemniaczanymi okraszonymi skwareczkami z boczku)

Schab po cygańsku 
(pieczony schab faszerowany kapustą pekińską, cebulą i kukurydzą polany delikatnym sosem

czosnkowym podawany z ziemniakami z wody posypanymi koperkiem)

Zapalane flaczki wołowe z bułeczką

Cielęcina a'la TiM
(duszona cielęcina w sosie własnym podawana z zapiekanymi jabłuszkami z majerankiem i kluseczkami

maślanymi posypanymi koperkiem)

Filet rybny
(filet rybny w sosie śmietanowo - porowym, surówka z marchewki z sokiem pomarańczowym i

jabłuszkiem)

WYDANIE DRUGIEWYDANIE DRUGIE

Deser lodowy z owocami i polewą

WYDANIE TRZECIEWYDANIE TRZECIE

De Volaille
(Filet smażony na głębokim tłuszczu, faszerowany masełkiem podawany z frytkami i fasolką

szparagową polaną maślaną bułeczką)

Miodowe żeberka
(żeberka w złocistym sosie podawane z ziemniakami zapiekanymi)



WYDANIE CZWARTEWYDANIE CZWARTE  

Czerwony barszczyk z pasztecikiem z farszem mięsnym
(Czerwony barszczyk gotowany ze świeżych buraków na wywarze mięsnym z przyprawami, pasztecik z

farszem mięsnym z własnego wypieku)

Golonka z warzywami
(peklowana golonka pieczona na złocisty kolor podawana z warzywami)

Tradycyjny bigos staropolski

WYDANIE PIĄTEWYDANIE PIĄTE  

Tort weselny – uroczyste krojenie tortu
(płonący tort królewski z renomowanej cukierni)

WYDANIE SZÓSTEWYDANIE SZÓSTE  

Karczek w runie leśnym
(karkówka przyprawiona ziołami w sosie grzybowym podawana z kluseczkami śląskimi i marchewką

juniorką, polana zasmażaną bułeczką z masełkiem)

Rosół
(Rosół z makaronem domowym z marchewką i pietruszką)

Polędwiczki wieprzowe
(polędwiczki wieprzowe, smażone, pod pierzynką z aksamitnego sosu podawane z lanymi kluseczkami)

Surówka z białej kapusty z dodatkiem ogórka zielonego i papryki

przyprawiona odrobiną oliwy z oliwek



WYDANIE SIÓDMEWYDANIE SIÓDME  

Bitki wołowe
(wołowina duszona w sosie własnym podawana z różyczkami brokuł)

Rolada z indyka
(pieczona rolada z indyka nadziewana soczystą marchewką i pieczarkami, otulona boczkiem wędzonym i

żółtym serem podawana z ryżem po meksykańsku)

Zasmażane słodko-kwaśne buraczki

WYDANIE ÓSMEWYDANIE ÓSME  

Żurek
(Żurek gotowany na zakwasie i boczku wędzonym podawany z białą kiełbasą, zabielany śmietaną)

SŁODKI STÓŁSŁODKI STÓŁ

Stół Łakoci
(ciasta z renomowanej cukierni ułożonych na paterach w towarzystwie owoców oraz mini desery)

Serwis kawowo-herbacianySerwis kawowo-herbaciany

Szwedzki stół- kawa z ekspresu, kawa rozpuszczalna, kawa parzona, herbata czarna, herbaty owocowe,
cukier w kostkach, śmietanka do kawy, cytryna, mleko



W cenie przyjęcia weselnego zapewniamy:

Apartament dla Pary MłodejApartament dla Pary Młodej  

Chleb na powitanie Pary MłodejChleb na powitanie Pary Młodej  
i szampan w kieliszkach do stłuczenia 

"na szczęście"



Stoły tradycyjne lub okrągłe wraz z eleganckim nakryciem, materiałowe
serwety lub flizelinowe w wybranym kolorze, świeczniki, świeczki, dekoracja

kwiatowa w szklanych tubach oraz ikebana na stół Państwa Młodych

Kompleksową obsługę kelnerskąKompleksową obsługę kelnerską



Parking, szatnię, całodobową recepcję, wóz drabiniasty do
"wywózki" panny młodej

• Usługa barmańska 

• Stół wiejski 

• Fontanna czekoladowa 

• Pokoje hotelowe ze śniadaniem: 1os.  2os.  3.os

• Prosiak pieczony 

• Dzik pieczony

• Poprawiny 

• Alkohol i napoje

• Możliwość organizacji ślubu plenerowego 

Dzieci: 0-3 lat gratis, 3-7 50%, od lat 7 100%Dzieci: 0-3 lat gratis, 3-7 50%, od lat 7 100%

Na Państwa życzenie możemy zaoferowaćNa Państwa życzenie możemy zaoferować

usługi dodatkowo płatne:usługi dodatkowo płatne:


