„Dom na wzgórzu”
Pakiet III - 170zł

Chleb weselny
Lampka wina musującego + Piccolo dla dzieci

Obiad

Przystawka
Zupa
Danie główne serwowane na półmiskach
Tort (dodatkowo płatny)

Zimna płyta serwowana na stołach
Półmisek wędlin,
mięs i pasztetów pieczonych
Caprese
Sałatka do wyboru
Trzy zakąski do wyboru
Pieczywo
Owoce i ciasta
Woda mineralna, napoje niegazowane

I - Danie gorące serwowane
Deser
II - Dania gorące serwowane

Poprawiny – 50zł
Obiad serwowany
Na stole:
Owoce, ciasta, napoje

Zimna płyta – bufet
Danie serwowane
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Stół słodki - bufet

Sałatka owocowa
Koszyczek słodkich grzybków
Pana cotta z musem malinowym
Mus owocowy
Galaretka owocowa
Deserki sernikowe
Deserki karmelowe
Deserki czekoladowe z wisienką
Czekoladowy przysmak
Owoce
Fontanna do napojów lub Lemoniada 2x8l+8l
Kawa, herbata

Stół wiejski - bufet

Pieczony udziec wieprzowy
Wyroby swojskie:
 Mięsa pieczone: szynka, schab, boczek
 Kiełbasa wiejska
 Kabanos
 Salceson
 Pasztetowa
 Pasztety pieczone z dodatkami
 Krupniok
 Żeberka wędzone
Udka faszerowane
Szynka z PRL
Śledź w oleju
Śledź po węgiersku lub w śmietanie
Tymbaliki
Sałatka jarzynowa
Oscypki i warkocze z oscypka
Bundz
Smalczyk
Ogórki kiszone
Masło czosnkowe
Chrzan z jajkiem
Sos tatarski
Jajka faszerowane
Pikle
Chlebek ziołowy
Chlebek miłości
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Przystawka
1 do wyboru

Zupa







1 do wyboru







Menu do wyboru

Filet z kurczaka podany w towarzystwie sałaty w aromacie balsamicznym
Ślimaczki z ciasta francuskiego nadziewane farszem pieczarkowym
Kebabowe szaszłyki serwowane na mixie sałat
Pasztet tradycyjny z żurawiną
Pomidor z bundzem skropiony sosem pesto

Rosół z makaronem
Rosół z makaronem i pierożkami (dopłata 2zł od osoby)
Bulion węgierski z drobnym makaronem i kulkami mięsnymi
Krem grzybowy z groszkiem ptysiowym
Krem serowy z groszkiem ptysiowym

Danie główne

Mięso w sosie 1 do wyboru








Pieczeń wołowa w sosie
Zrazy wieprzowe w sosie myśliwskim
Filet z indyka nadziewany mazarellą podawany z sosem serowym
Pieczeń z karczku w ciemnym sosie z nutką musztardy
Rolada z szynki z oczkiem warzywnym w sosie pieczeniowym
Schab faszerowany śliwką w sosie pieczeniowo-śliwkowym











Szaszłyki
Kieszonka schabowa z pieczarkami
Schabowy góralski
Kotlet szwajcarski (schabowy z szynką i żółtym serem)
Trybowane podudzia drobiowe faszerowane
Kotlet De volaille (z masłem i pietruszką)
Filet drobiowy po parysku
Cordon Bleu (drobiowy z serem typu feta)
Kotlet drobiowy z ananasem i serem żółtym

Mięsa smażone 3 do wyboru

3 do wyboru

 Biała kapusta z majonezem
 Biała kapusta w zalewie słodko-kwaśnej
 Buraczki z chrzanem
 Buraczki tarte z cebulką
 Mizeria
 Seler z rodzynkami lub jabłkiem
 Surówka z marchewki z jabłkiem lub brzoskwinią
 Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem
 Surówka z kapusty pekińskiej winegret
 Surówka z czerwonej kapusty
 Surówka z kiszonej kapusty
 Kapusta zasmażana
Ziemniaki młode/puree i frytki

Desery

1 do wyboru







Lody z owocami i bitą śmietaną
Szarlotka na ciepło z lodami
Mandarynkowa chmurka
Sałatka owocowa z adwokatem i bitą śmietaną
Ciasto KarmeLOVE
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Zimna płyta:
Sałatki:

1 do wyboru







A’la gyros
Chińska
Z kurczakiem, ananasem i makaronem
Sałata lodowa z fetą
Sałatka „Dom na wzgórzu”

Zakąski:
3 do wyboru










Roladki drobiowe ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Roladki drobiowe z pieczarkami i serem żółtym
Roladki naleśnikowe z szynką
Roladki naleśnikowe z łososiem
Roladki szpinakowe z łososiem
Rożki z szynki z musem śmietanowo-chrzanowym
Przysmak sofijski
Muszle makaronowe nadziewane sałatką z tuńczyka

Dania gorące serwowane I
1 do wyboru

 Pieczeń z karczku/szynki w ciemnym sosie z nutką musztardy, kluski
śląskie/ziemniaki puree, czerwona kapusta/ćwikła/sałatka szwedzka
 Zrazy wieprzowe w sosie myśliwskim, kasza jęczmienna, sałatka
szwedzka/buraki tarte z cebulką
 Rolada drobiowa z brokułami owiniętymi plastrami marchwi w sosie
słodko kwaśnym, ryż z warzywami, zielona sałata
 Rolowany filet drobiowy nadziewany warzywami, ziemniaki/frytki/ryż,
kapusta biała/pekin/zielona sałata
 Pierś drobiowa z ananasem/brzoskwinią i żurawiną/ser żółty, ziemniaki
opiekane, pekin z majonezem/zielona sałata
 Filet po parysku, ziemniaki opiekane, sałatka szwedzka/pekin w sosie
winegret
 Filet drobiowy ze szpinakiem, pomidorem i serem żółtym
 Warkocz drobiowy w sosie pieczarkowym ze spaclami i białą kapustą w
zalewie słodko-kwaśnej
 Medaliony drobiowe w sosie serowo-cebulowym, gniazda makaronowe,
surówka z marchwi/ pekin/ pomidor z cebulką
 Kotlet De volaille/Cordon Bleu, ziemniaki opiekane/puree/frytki,
marchewka/pekin/biała kapusta
 Udko z kurczaka, ziemniaczki opiekane, pekin/biała kapusta/ mizeria/
ćwikła
 Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki puree/ziemniaki opiekane,
kapusta zasmażana/biała kapusta
 Stek z cebulką i pieczarkami, ziemniaki opiekane, zielona sałata
 Płonący schab z ananasem podawany na grzance/ziemniaki opiekane,
zielona sałata/fasolka szparagowa (sezonowo)
 Medaliony ze schabu w sosie kurkowym (sezonowo), ziemniaki puree,
marchew z chrzanem/sałata zielona/pora
 Schab faszerowany w sosie pieczeniowym, ziemniaki puree, czerwona
kapusta/ćwikła/kapusta biała w zalewie słodko-kwaśnej/kapusta
zasmażana
 Kotlet szwajcarski, ziemniaki opiekane/puree/frytki,
marchewka/pekin/biała kapusta
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Dania gorące serwowane II
1 do wyboru

Boeuf Strogonow (pieczarka, ogórek, papryka)
Zupa gulaszowa podawany z podpłomykami (warzywa + papryka)
Bogracz z kluskami kładzionymi
Flaczki
Flaczki drobiowe z naleśnikowym makaronem
Barszcz z: krokietem/pasztecikami/krokietem niemieckim/
pasztecikową kieszonką
 Zupa meksykańska
 Żurek z jajkiem i kiełbasą







Ciasta na patery i do paczek
4 do wyboru

Sernik
Ambasador
Pyszotka

Poprawiny
Zupa
1 do wyboru








Makowiec
Izaura
Miodownik

Szarlotka
Rolada biszkoptowa
Królewiec

Amerykaniec
Ptasie mleczko

Kwaśnica z żeberkiem
Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą
Rosół z makaronem
Zupa pieczarkowa z mięsem
Zupa chrzanowa z jajkiem i ziemniakami
Barszcz z uszkami

Danie główne

1 do wyboru z pozycji „Dania gorące serwowane I i II”

Danie serwowane godz. 19.00
1 do wyboru

 Kwaśnica z żeberkiem
 Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą
 Flaczki

Dodatkowe ciepłe danie – z pozycji „Danie gorące serwowane I i II) – 20zł
Dodatkowe ciepłe danie – z pozycji „Danie gorące serwowane III) – 10zł
Dodatkowo płatne:
Opłata ZAIKS – 100zł
Tort wg cennika (12dkg/osobę)
Ciasta dla gości – 10zł/0,5kg
Ciasta dla gości kartonik – 12zł/0,5kg
Napoje firmowe gazowane we własnym zakresie lub u nas 3,50zł/0,5l
Alkohol we własnym zakresie
Obsługa kelnerska alkoholu – 150zł
Pieczone prosie na stole wiejskim – 1000zł
Do bufetu wiejskiego ciepłe dania:
Mix pierogów opiekanych – 300szt mix – 350zł
Gołąbki – 50porcji – 250zł
Papryka faszerowana – 50porcji – 250zł (sezonowo)
Golonki i żeberka na kapuście – 25+25 porcji – 400zł
Piwo lane Tyskie beczka 30l – ok 300zł
Piwo lane Tyskie beczka 50l – ok 400zł
Przyjęcie weselne do godziny 5.00.
Poprawiny trwają 7 godzin. Każda następna godzina 200zł.
Zaliczka: przy podpisaniu umowy 2000zł, pozostała kwota należna rozliczana w dniu
zakończenia imprezy.
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