
 

 

 

 

MENU WESELNE – WARIANT 260 zł/os. 
Przystawka 

Jedna na osobę, można z niej zrezygnować na rzecz zakąski 

Rostbef wolno pieczony na różowo z konfiturą żurawinową 
Mix sałat z sosem 

Rulon z wędzonego łososia z musem twarogowo – 
chrzanowym 

Tramezzino z borowikami i musem żurawinowym 
 

Zupa 
250 ml jedna do wyboru 

Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 

Rosół z kury z makaronem 
Zupa kurkowa z grzankami ziołowymi 

 

Drugie danie 
120 g 5 szt/os. do wyboru 

Roladki rycerskie z suszonymi owocami 
Filet faszerowany mozzarellą i suszonymi pomidorami 

Zrazy wołowe z tradycyjnym nadzieniem 
Grillowana polędwica wieprzowa sous vide w sosie kurkowym 

Mieszki z polędwicy wieprzowej na sosie myśliwskim 
Konfitowane udko z kaczki na puree z czerwonej kapusty 

Wolno pieczony filet z kaczki w sosie śliwkowym 
Grillowany filet sous vide z nutą szpinakową z mascarpone 

Kotlet de volaille z masłem 

Cordon blue drobiowy z szynką i serem 
Kotlet schabowy z prażonymi pieczarkami 

Karczek szpikowany czosnkiem w sosie kozackim 
Zraz wieprzowy w sosie własnym 

Sznycel z polędwicy wieprzowej w parmezanie 
Udko z kurczaka a’la golonka otulone bekonem 

Rolada wieprzowa z grzybami w sosie myśliwskim 

Grillowany łosoś na sosie koperkowym 
Roladki z tilapii ze szpinakiem 

Smażony dorsz na maśle klarowanym w sosie ziołowym 
Smażony sandacz na maśle tymiankowym 

 

Dodatki skrobiowe 
150g jeden/ os. do wyboru 

Ziemniaki gotowane/ Ziemniaki opiekane 

Frytki/ Kluski śląskie 
 
 

Dodatki warzywne 
150 g jeden/os. do wyboru 

Bukiet surówek 
(surówka z marchwi, surówka z białej kapusty) 

Warzywa gotowane (marchew, brokuł, kalafior) z bułką tartą 
Buraczki zasmażane 

 
Bufet słodki 

Kawa 
Herbata 

Woda z cytryną 

Soki owocowe 
Ciasta z hotelowej cukierni 

 

Zakąski 
7 porcji/os., dodatkowo pieczywo 50 g/porcja 

Befsztyk tatarski z dodatkami 

Łosoś marynowany z sosem miodowo – musztardowym 
Roladka z polędwicy wieprzowej z gorgonzolą 

Ryba po grecku/ Kurczak w galarecie/ Klopsiki w occie 
Tortilla drobiowa z warzywami 

Zimne mięsa z sosem żurawinowo – chrzanowym 
Sałata grecka 

Mix sałat z kurczakiem sous vide i sosem vinegrette 
Filet sous vide faszerowany kurkami pod galantyną 

Kurczak po włosku z kaparami i oliwkami 
Terrina drobiowa ze szpinakiem 

Śledź z salsą warzywną/ Caprese bazyliowe 
Schab szpikowany śliwką pod galantyną 

Mix sałat z kozim serem i kaparami 

Ozory wieprzowe pod galantyną 
Roladki drobiowe mix z sosem ziołowym 

Terrina śledziowa ze szczypiorkiem 
Grawlax z łososia wędzonego 

Rożki z szynki z sałatką jarzynową 
 

Kolacja 
1 porcja zupy, 1 porcja drugie danie na os. 

Flaki wołowe z parmezanem/ Barszcz z pasztecikiem grzybowym/ 
 Żurek warzony na borowikach/  

Trybowana golonka wieprzowa duszona z warzywami piwnymi/  
Boeuf strogonow wołowy/ Steki z karkówki zapiekane cebulą/  

Szaszłyki drobiowe z sezonowymi warzywami 
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