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Menu 160 zł
Przywitanie Młodej Pary:



Tradycyjne powiatanie chlebem i solą
Toast winem musującym

Zupa




Rosół z makaronem
Rosół z kołdunami
Krem kalafiorowo-brokułowy z prażonymi płatkami migdałów

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

Dodatkowo:
słodycze, napoje gazowane, alkohol, stół wiejski
Ciasta z piekarni Czesławy Nycz w
Czarnej
Szyszka ciast - 26 zł/szt
Tort – 65-75 zł/kg



Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda,
7 Up 0,2l – 5zł/but
Wódka: Wyborowa, Stock 40zł/but
Finlandia, Baczewski 50zł/but








Stół wiejski 40 zł/os
Chleb naszego wypieku, ogórki
kiszone i smalec z jabłkiem i
cebulką
Swojskie mięsa pieczyste
Pasztet z sosem żurawinowym
Bigos
Gołąbki z sosem grzybowym
Pierogi ruskie oraz z kapustą i
grzybami
Proziaki z dodatkami

Kolacja I (do wyboru):

Menu
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 Karkówka w sosie myśliwskim podana na warzywach
 Filet faszerowany pieczarkami i serem feta z sosem białym z ryżem
Szaszłyk drobiowo-warzywny podany z sosami, frytkami i sałatką
sezonową

Kolacja II (do wyboru)




Strogonow z naszym pieczywem
Żurek z jajkiem i kiełbasą
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 (3 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

Dodatkowo:
słodycze, napoje gazowane, alkohol, stół wiejski
Ciasta z piekarni Czesławy Nycz w
Czarnej
Szyszka ciast - 26 zł/szt
Tort – 65-75 zł/kg



Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda,
7 Up 0,2l – 5 zł/but
Wódka: Wyborowa, Stock 40zł/but
Finlandia, Baczewski 50zł/but








Stół wiejski 40 zł/os
Chleb naszego wypieku, ogórki
kiszone i smalec z jabłkiem i
cebulką
Swojskie mięsa pieczyste
Pasztet z sosem żurawinowym
Bigos
Gołąbki z sosem grzybowym
Pierogi ruskie oraz z kapustą i
grzybami
Proziaki z dodatkami

