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Menu 200 zł
Przywitanie Młodej Pary:



Tradycyjne powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym

Zupa





Rosół z makaronem
Rosół z kołdunami
Krem kalafiorowo-brokułowy z prażonymi płatkami migdałów
Krem z leśnych grzybów z groszkiem ptysiowym

Główne danie




Rolada z polędwiczek wieprzowych faszerowana boczkiem i
orzechami włoskimi
Schab marynowany z ziołach podany z sosem pieczeniowym
Rolada z kurczaka z farszem warzywnym lub grzybowym

Dodatki (do wyboru):






Ziemniaki gotowane
Ziemniaki pieczone
Kasza pęczak z cebulą i papryką
Ryż z warzywami
Frytki

Surówki do dania głównego:


Kapusta biała, ćwikła, marchewka

Deser





Puchar lodowy z gorącym sosem wiśniowym
Panna cotta owocowa
Pieczone jabłko z gałką lodów waniliowych oprószone cynamonem
Gruszka gotowana w winie z sosem czekoladowym

Kolacja I (do wyboru):




Deska Garncarza (dla 5 osób) marynowane golonki, soczyste
żeberka, pieczona karkówka, grillowane kawałki kurczaka z
opiekanymi ziemniakami, kapustą zasmażaną, chrzanem i
musztardą;
Filet z indyka faszerowany prażonym słonecznikiem i musztardą w
sosie koperkowym
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Kolacja II (do wyboru):




Karkówka w sosie myśliwskim podana na warzywach;
Filet faszerowany szpinakiem i serem feta z sosem białym z ryżem;
Szaszłyk drobiowo- warzywny z frytkami i surówką sezonową z
sosem winegret

Kolacja III (do wyboru)




Strogonow z naszym pieczywem
Zupa zbójnicka
Barszczyk z paluszkiem francuskim

Zimna płyta






Deska tradycyjnych wędlin, mięs pieczystych i kawałków kurczaka z
sosem żurawinowym
Pieczywo z proziakami i konfiturą własnego wyrobu
Owoce
Ciasta i ciasteczka
Dwie sałatki do wyboru
o Sałatka 1
o Sałatka 2

Zakąski (4 do wyboru):







Sery i rolady serowe własnego wyrobu
Śledzie z cebulą i chrzanem
Śledzie po cygańsku
Jajka na sosie tatarskim
Ruloniki z szynki z musem chrzanowym
Galaretki drobiowo-wieprzowe

Napoje (bez limitu):




Woda mineralna gazowana i niegazowana
Kawa i Herbata
Soki owocowe

Stół Wiejski








Swojski chleb
Smalec z jabłkiem i cebulą
Gliniak ogórków
Micha pierogów (ruskie, z mięsem wołowym)
Mięsa pieczyste, rolady, schaby, pasztety, kiełbasy
Gołąbki z sosem grzybowym
Bigos lub żurek

