
 
 
 

OBIAD WESELNY z KOLACJĄ II 
200PLN/os. 

 
♥ KIELISZEK WINA MUSUJĄCEGO NA DOBRY POCZĄTEK 
 
♥ PRZYSTAWKA (1 danie  do wyboru) 
krucha babeczka z nadzieniem z sera pleśniowego i orzechów włoskich 
rożek ze szpinakiem i fetą  
śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulką 
śledź zawijany po kaszubsku  
śliwka zapiekana w boczku 
pasztet z grzybami na grzance 
 
♥ ZUPA (1 zupa do wyboru) 
delikatny domowy rosół z makaronem 
włoski krem pomidorowy z nutą bazylii 
kremowa zupa brokułowa z pestkami dyni 
zupa grzybowa z łazankami 
 
♥ DANIE GŁÓWNE PODANE NA PÓŁMISKACH (3 dania do wyboru) 
filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą i suszonymi pomidorami  
sznycle z indyka w sosie kurkowym 
polędwiczki wieprzowe zapiekane w boczku 
kotlet schabowy w chrupiącej panierce 
schab duszony z jabłkami 
bitki w sosie grzybowym 
pieczeń z karkówki w sosie własnym 
filet z dorsza w sosie śmietanowo-ziołowym 
 
♥ DODATKI 
ziemniaki, ziemniaki opiekane, kasza, ryż (3 do wyboru) 
bukiet warzyw blanszowanych, surówki z warzyw sezonowych 
 
♥ BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK 
pieczywo, masło 
 
przekąski mięsne (2 dania do wyboru) 
pasztet z chrzanem/sosem żurawinowym 
karkówka pieczona w ziołach i czosnku 
roladki drobiowe ze szpinakiem  



schab pieczony faszerowany śliwkami  
deska wędlin 
tarta z boczkiem i pieczarkami 
sałata z kurczakiem i pomarańczami 
 
przekąski rybne (1 danie do wyboru) 
śledzie w oliwie z cebulką i kaparami 
pieczone ziemniaki ze śledziem 
ryba po grecku 
tatar z wędzonej makreli 
 
przekąski wegetariańskie  (2 dania do wyboru) 
sałata z pomidorkami koktajlowymi i mozzarellą 
sałatka jarzynowa tradycyjna 
sałatka ziemniaczana 
sałatka z burakami i serem  
tarta prowansalska 
deska serów 
hummus z dodatkami 
 
♥ BUFET DESEROWY 
ciasta 
wybór owoców 
kawa/mleczko 
herbata/cytryna 
 
♥ NAPOJE 
woda mineralna, soki 
 
we własnym zakresie: alkohol 
napoje gazowane dodatkowo płatne: opcja 1 - 0,5l/os za 5zł/os, opcja 2 - bez limitu 10zł/os 
 
 
Przedstawione dania to sprawdzone propozycje. Jesteśmy jednak otwarci na modyfikację 
menu zgodnie z Państwa oczekiwaniami i w zakresie naszych możliwości. Zachęcamy do 
zadawania pytań. 
 

 

 

 


