
M e n u  W e s e l n e
ZIMA

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą 
oraz lampką wina musującego

Przystawka
Półgęsek/ roszponka/ marynowana gruszka/ pomidor/ vinegrette 

Tatar z łososia marynowanego w soku z buraka/ oliwa koperkowa/ 
czerwony pieprz 

Pieczony burak/ kozi ser/ orzech włoski/ miodowy vinegrette 
z musztardą francuską 

Zupa
Domowy rosół z kurczaka zagrodowego/ makaron 

Pikantna zupa z czerwonej cebuli/ grzanka/ parmezan 
Krem z wędzonych ziemniaków/ chips z boczku/ puder z groszku 

Zupa rybna/ filet z wędzonego pstrąga Ojcowskiego/ warzywa 

Danie główne
Filet z kurczaka supreme/ marchewka duszona z tymiankiem i ciemnym 

miodowym piwem/ zapiekanka gratin 
Polędwiczka wieprzowa nadziewana grzybami i serem/ sos z czerwonego wina/ 

wędzona kasza pęczak/ romanesco 
Morszczuk australijski/ puree z pasternaku/ consome z cebuli/ palony kalafior/ 

chrust z pora 
Udko z kaczki confit/ demi glace z porzeczką/ rosti ziemniaczane/ czerwona 

kapusta z żurawiną i rodzynkami 

Deser
Orzechowy Crème Brulle 

Szarlotka/ galaretka z wiśniówki łąckiej/ sos angielski 
Deser czekoladowy/ mus z palonego masła/ liofilizowane maliny 



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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