
M e n u  W e s e l n e
WIOSNA

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą 
oraz lampką wina musującego

Przystawka
Grillowany kozi ser/ zielona salsa z papryki/ czarny sezam 

Kurczak marynowany w truskawkach/ zielone szparagi/ roszponka 
Roladki z szynki parmeńskiej, serem ricotta i zielonymi szparagami/ 

sos z mango/ ruccola 

Zupa
Domowy rosół z kurczaka zagrodowego/ makaron 
Krem z białych szparagów/ mix ziaren/ gorgonzola 

Wiosenna zupa jarzynowa z kluseczkami 
Krem z zielonego ogórka z miętą/ piana cytrynowa/ liofilizowany groszek 

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

pieczone francuskie ziemniaczki 
Pierś z kurczaka kukurydzianego supreme/ salsa paprykowa / 

puree ziemniaczane/ brokuły 
Morszczuk australijski/ risotto szafranowe/ sos beuree blanc/ warzywa 

gotowane 
Stek ze schabu sous-vide/ młode ziemniaki/ sos tymiankowy/ 

sałatka ze szpinaku, jabłka i pomidora 

Deser
Lody śmietankowe/ truskawki/ czekolada 

Tarta cytrynowa/ sorbet limonkowy/ sos malinowy 
Mus truskawkowy/ chrupiący spod z nutelli/ puder z bezy 



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
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