
M e n u  W e s e l n e
LATO

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą 
oraz lampką wina musującego

Przystawka
Roladki z szynki parmeńskiej, serem ricotta i zielonymi szparagami/ 

sos z mango/ ruccola 
Grillowana brzoskwinia w ziołowej zalewie/ 

fromage z koziego sera i ricotty z koperkiem/mix sałat 
Zielone szparagi/ wędzony biały twaróg/ ziołowy sos/ żółtko confit/ 

galaretka z ananasa 

Zupa
Domowy rosół z kurczaka zagrodowego/ makaron 

Krem z białych szparagów/ ser gorgonzola 
Krem z palonego kalafiora/ oliwa truflowa 

Zupa pomidorowa z dodatkiem malin i białej czekolady/ grzanka 

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa sous-vide/ sos z czerwonego wina/ zielone szparagi/ 

pieczone francuskie ziemniaczki 
Polędwica z dorsza/ fasola szparagowa/ kalafior/ młode ziemniaczki/ 

salsa z papryki 
Filet z kurczaka marynowany w kwiatach lawendy/ rosti ziemniaczane/ 

karmelizowany kalafior/ sos śmietankowy 
Wołowina w stylu burgundzkim/ warzywny szaszłyk/ prażona kasza gryczana/ 

zielony groszek 

Deser
Sorbet z malin/ figa w czerwonym winie/ palona biała czekolada 

Parfit z białej czekolady/ Prosecco/ galaretka jagodowa/ jadalna ziemia 
Tarta cytrynowa/ sorbet limonkowy/ sos malinowy 



Zimny bufet
Deska wędlin regionalnych 

Pieczone mięsa 
Kompozycja serów z bakaliami 

Pate z kurcząt z żurawiną 
Śledzie w dwóch smakach 

Mini tarteletki/ roladki z szynki parmeńskiej z ruccola i mango 
Smalec/ pikle 

Sałatki do wyboru (jarzynowa, z kurczakiem i selerem naciowym, grecka, 
z porem i jajkiem, z kurczakiem i ananasem, caprese z bazylią) 

Rolada szpinakowa z serkiem ricotta  i łososiem 
Sosy do wyboru (cumberland, tatarski, czosnkowy, koktajlowy, ziołowy) 

Kompozycja pieczywa (tradycyjne chleby i mix bułeczek) 
Mix maseł  

Ciasta  
Owoce 

I gorące danie
Górka cielęca w śmietanie z kaparami/ risotto Parmigianino Reggino/ 

grillowane warzywa 
Pieczeń wołowa duszona w sosie z czerwonego wina/ kasza gryczana/ 

czerwona kapusta 
Grillowana karkówka wieprzowa/ pieczone ziemniaki/ warzywny szaszłyk/ 

sos myśliwski 
Gulasz z dzika z warzywami/ kasza gryczana z boczkiem i suszoną śliwką 

Łosoś w papilocie z beszamelem i warzywami 
Faszerowane pomidory z ryżem i warzywami w orientalnym stylu/ 

sos zielone curry 
Steak z schabu sous vide/ puree ziemniaczane/ grillowana pieczarka 

z serem feta/ sos pieczeniowy z jałowcem i palonym sianem 

II gorące danie
Beef strogonow 

Barszcz czerwony z pasztecikiem (z mięsem lub pieczarkami i serem) 
Żurek na maślance z suszonymi borowikami i chrzanem 

Kwaśnica na wędzące/pieczone ziemniaki 

Napoje 
Kawa, herbata 

Woda mineralna 
Soki owocowe 

Napoje gazowane 

Menu z jednym gorącym daniem 220 zł
Menu z dwoma gorącymi daniami 240 zł

Garden Square Hotel 
ul. Sucha 1D, 30-601 Kraków 

www.gardensquarehotel.pl  www.4seasonsrestaurant.pl


