MENU WESELNE – Villa Park
PROPOZYCJA IV - 235 zł/osoba
APERITIF: Wino musujące
ZUPA:
 Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem , marchwią i natką pietruszki
DANIE GŁÓWNE SERWOWANE WIELOPORCJOWO:
(2 kawałki mięsa na osobę)







Rolada śląska
Pieczeń wieprzowa
Wenecka ze szpinakiem i serem lub indyk ze szpinakiem i serem
Ćwiartka kaczki pieczonej z jabłkiem
Udko z kurczaka marynowane w ziołach
Schab nadziewany śliwką
DODATKI:








Kluski śląskie
Kluski ciemne
Ziemniaki z wody z koperkiem
Kapusta zasmażana
Kapusta ,,modro” z boczkiem
Surówka z białej kapusty
DESER:
Do wyboru:









Lody z owocami i bitą śmietaną
Sałatka owocowa
Galaretka z owocami
Panna cotta z sosem malinowym
Tort weselny – gratis
Paryskie ciastka kruche gratis (przy weselu min. 60 os.)
Owoce gratis (przy weselu min. 60 os.)

ZIMNE PRZEKĄSKI:



















Półmiski polskich wędlin i mięs pieczonych
Pasztet z żurawiną
Deska wyselekcjonowanych serów
Marynaty: ogórek, pieczarki, papryka
Tymbaliki z drobiu
Roladki nadziewane szparagami w sosie chrzanowym
Ozór w galarecie lub galareta z nóżek wieprzowych
Kulki rybne
Śledź w sosie musztardowym
Śledź z jabłkiem w śmietanie
Ryba po grecku
Jajka z sosem tatarskim lub faszerowane
Pomidor z mozzarellą
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka jarzynowa
Sałatka babuni z makaronem
Sałatka Cezar z kurczakiem / sałatka gyros
Pieczywo + masła smakowe
KOLACJA I SERWOWANA PORCJOWO:
Do wyboru:








Kotlet de volaille
Kotlet po szwajcarsku
Szparagowy rarytas
Roladka drobiowa ze szpinakiem, pomidorami suszonymi w sosie porowo-winnym
Ziemniaki puree lub ziemniaki zapiekane
Sałatka z kapusty pekińskiej, zestaw surówek lub warzywa z pary
KOLACJA II SERWOWANA PORCJOWO:
Do wyboru:

 Potrawka z drobiu
 Bogracz
 Barszcz z krokietem lub pasztecikiem
KOLACJA III SERWOWANA PORCJOWO:
 Żurek śląski

NAPOJE:
(nielimitowana ilość)
 Woda mineralna niegazowana z cytryną
 Soki owocowe
 Kawa i herbata serwowane bez ograniczeń

ALKOHOL GRATIS:
Wódka biała Krupnik 0,5 l na parę do spożycia w czasie przyjęcia weselnego.
(Wódka gratis jest wyliczana tylko na osoby dorosłe z wyłączeniem orkiestry,
kamerzysty, itp.).
Lampka wina (100ml) podawana do obiadu - gratis

