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MENU – Przyjęcie Poprawinowe
sala dolna – Przyjęcia do 80 osób
wraz z salą górną – do 110 osób
Do wyboru:
1. poprawiny w formie grilla,
2. poprawiny w formie obiadu
1. Poprawiny w formie grilla
luźna forma, bez białych obrusów, poprawiny zaczynają się ok. 14.00, w
związku z tym, że śniadanie po weselu zazwyczaj przedłuża się.
1,5 porcji na 1 osobę, grill na zewnątrz obsługiwany przez kucharza:
karkówka, filety z kurczaka, szaszłyki wegetariańskie, kiełbaski,
sałatka colesław, z białą kapustą, majonezem i marchewką,
kapusta modra,
mizeria z ogórków i śmietany,
sałatka z pomidorów i oliwy z oliwek,
pieczywo, bułeczki panini, masło czosnkowe,
ogórki kiszone i smalec,
sery camembert z żurawiną,
napoje: soki owocowe, lemoniady, bufet z kawą, herbatą
+dania, które zostały z wesela, podane w nowej formie,
Przystawki zimne do grilla:
tapenada z suszonych pomidorów, kaparów, oliwek na chrupiącej
grzance, serwowana z rukolą i oliwą z oliwek,
bruschetta nduja – ostra pasta z salami ułożona na chlebie
czystoziarnistym własnego wypieku, z pomidorkami koktajlowymi,
deski wędlin i serów przeplatane owocami.
Ciasta – 2 dodatkowe blaszki oraz pozostałe z wesela.
Cena za osobę dorosłą za Przyjęcie Poprawinowe: 80,00 zł
Dzieci do lat 14: 50% ceny, czyli 40,00 zł
Dzieci do lat 4: bezpłatnie
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2. Poprawiny w formie obiadu:
* zupa – krem z pomidorów pieczonych z fetą i pesto,
* dania główne, serwowane na półmiskach:
- dorsz na kaszy burgul z sosem orzechowo – chrzanowym,
- pierś z kurczaka z nadzieniem ze szpinaku, fety, pomidorów suszonych,
- piersi kacze z sosem pomarańczowym,
- łodeczki ziemniaczane zapiekane z ziołami.
- sałatka ze świeżych warzyw,
- roszponka z pomidorkami koktajlowymi, oliwą i słonecznikiem.\
Napoje: soki owocowe, lemoniady, bufet z kawą, herbatą
+dania, które zostały z wesela, podane w nowej formie – bufet,
Ciasta – 2 dodatkowe blaszki oraz pozostałe z wesela.
Cena za osobę dorosłą za Przyjęcie Poprawinowe: 85,00 zł
Dzieci do lat 14: 50% ceny, czyli 40,00 zł
Dzieci do lat 4: bezpłatnie

