MENU WESELNE 200 ZŁ

ZUPA

Flaczki z boczniaka
DANIE GORĄCE SERWOWANE

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej w panierce z leśnego mchu podane na lustrze
sosu śmietanowo-serowego z dodatkiem puree ziemniaczanego
i mixem świeżych warzyw
DANIA GORĄCE NA PATERACH

Rolada z indyka ze szpinakiem w sosie pesto
~
Karkówka pieczona w sosie podgrzybkowym
~
Ziemniaki opiekane
~
Mix surówek
DANIA GORĄCE W BUFECIE

Kurczak po chińsku
~
Żeberka po amerykańsku
~
Ryż jaśminowy
~
Warzywa z wody
DANIE GORĄCE SERWOWANE

Barszczyk z krokietem mięsnym lub podlaski żurek z białą kiełbasą i jajkiem

PRZEKĄSKI ZIMNE W STOLE

Półmisek wędlin pieczonych i wędzonych własnego wyszynku
z dodatkiem sosu tatarskiego
~
Tatar wołowy
~
Szczupak faszerowany z sosem
~
Śledź w oleju
~
Śledź po żydowsku
~
Tymbaliki drobiowe/ozorki w galarecie
~
Pasztet wieprzowy z kurkami i sosem koperkowym
~
Słatka cezar z grzankami i grillowanym kurczakiem
~
Nugetsy z kurczaka z serem mozarella w asyście sosu czosnkowego
~
Sałątka pieczarkowa
~
Roladki z szynki z farszem chrzanowym z dodatkiem serka mascarpone
~
Pikle lub świeże warzywa
~
Wybór pieczywa
BUFET SŁODKOŚCI
Owoce, Ciasta, Desery
NAPOJE
Kawa, Herbata
~
Woda, soki owocowe
~
Napoje gazowane

STÓŁ WIEJSKI NA ZIMNO 1200 ZŁ
STÓŁ WIEJSKI NA CIEPŁO 1400 ZŁ
STÓŁ RYBNY 1500 ZŁ
PROSIAK FASZEROWANY KASZĄ 1100 ZŁ

FONTANNA CZEKOLADOWA 500 ZŁ
Hotel Leśny
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INFORMACJE DODATKOWE
Menu ustalane indywidualnie na życzenie
Dzieci do lat 3 - bezpłatnie
Rabat 50% dla dzieci do dziesiątego roku życia, posiadających miejsca
siedzące
Rabat 50% dla obsługi weselnej
Możliwość przedłużenia wesela bez dodatkowych opłat (maksymalnie do
godz. 5:00)
Usadzenie Gości przy stołach tradycyjnych lub okrągłych
Profesjonalna obsługa kelnerska
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Specjalna cena na alkohole
Alkohol własny - brak opłat typu „korkowe”
Brak opłat za pokrowce na krzesła
Bezpłatny parking i szatnia
Pokój ze śniadaniem dla Nowożeńców gratis
Specjalne ceny na noclegi dla Gości weselnych
Możliwość zorganizowania POPRAWIN w cenie od 40 zł/os
Dodatkowa opłata za kwiaty, świece – 500 zł
Możliwość zamówienia tortu weselnego

