OFERTA WESELNA
PROPOZYCJA MENU
POWITANIE PARY MODEJ
Chleb i sól
Wino musujące na powitanie

ENTRÉE
Tościki z pesto bazyliowym i suszonymi pomidorami
Roladki z cukinii z serkiem

ZUPA
Rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem
Krem z korzenia pietruszki z oliwą truflową
Chłodnik Litewski
Zupa z soczewicy

DANIE GŁÓWNE
(2 PORCJE NA OSOBĘ)

Szynka pieczona w ziołach w sosie żurawinowym
Rolada z indyka z mozzarellą i szałwią
Polędwiczki wieprzowe z kurkami
Sola w sosie cytrynowym
Pstrąg duszony w ziołach
Risotto z grzybami

DODATKI
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Pyzy domowe
Babeczki ryżowe
Mix sałat z pomidorami
Carpaccio z buraczkami z fetą
Bukiet warzyw na parze
Fasolka szparagowa z parmezanem
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DESER
Mus truskawkowy z gałką lodów i bitą śmietaną
Owoce sezonowe

SŁODKOŚCI „ROZMAITOŚCI”
(2 PORCJE NA OSOBĘ)

Jabłecznik
Tarta czekoladowa z nutką kawy
Sernik z lukrem

NAPOJE
Kawa, herbata w termosach
***

BUFET / KOLACJA
(3 PORCJE NA OSOBĘ)

Tartaletki z przepiórczym jajkiem
Deska serów
Tatar z łososia z kaparami
Sałatka z kurczakiem na rukoli z sezamem
Sałatka Caprese
Bukiet wędlin
lub szaszłyki z rybą wędzoną i owocami
(wędzony pstrąg, makrela, łosoś)
Pieczywo mieszane, masło

PRZED PÓŁNOCĄ
Barszcz czysty
Strogonow z kluseczkami francuskimi
l Lub
Tarta szpinakowa, tarta prowansalska
***

PONADTO W CENIE ZAPEWNIAMY:
- apartament dla Młodej Pary
- dekoracja stołów (kwiaty, świece)

CENNIK

MMM

Kategoria usług

Cena jednostkowa (za osobę)

Menu weselne dla 70 osób

180 zł

Menu weselne dla 60 osób

190 zł

Menu weselne dla 50 osób

200 zł
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Cena menu dla obsługi takiej jak: fotograf, zespół muzyczny, dj – 100 zł/os.
2. Dzieci do lat 3 bezpłatnie, dzieci do lat 10 - 50 % kwoty podstawowej
3. Rezerwacja terminu – podpisanie umowy na usługę oraz wpłata zadatk
w wysokości 1000 zł

Pokoje 2-u osobowe z możliwością dostawek, śniadanie w formie bufetu
Kategoria

Liczba osób

Cena jednostkowa (za osobę)

Pokój Baldachim

2

w cenie

Pokój Wiejski

2

180 zł

Pokój „Las”

2

180 zł

Pokój Filmowy

2

180 zł

Dostawka w Baldachimie,
Wiejskim, „Las”

70 zł

Dodatkowe śniadanie

25 zł/osoba

Cennik dodatkowych usług gastronomicznych
Kategoria usług

Cena

Szynka płonąca 1

100g na osobę - 10 zł/os.

Stół wiejski 2

150g na osobę - 12 zł/os.

Grill 3

200g na osobę - 20zł/os.

„Włoskie specjały” - bufet 4

2000 zł

1. Szynka płonąca podawana jest z zasmażaną kapustą i ziemniakami oraz sosem czosnkowym.
2. Stół wiejski zawiera: smalec, różne chleby wiejskie, pasztet z dziczyzną, bukiet wędlin, baleron
z komina, szynkę z kością, ogórki kwaszone, świeże pomidory i ogórki z grubo krojoną cebulą,
masło wiejskie. Opcjonalnie w stole wiejskim: faszerowana gęś lub indyk 2 kg + 200 zł. W cenę
stołu wiejskiego wliczona jest również jego dekoracja.
3. Grill: 1,5 porcji mięsnej: karkówka bejcowana, szaszłyki drobiowe z warzywami, burgery wołowe,
sosy: tzatziki, czosnkowy, ziołowy, sałatka z pomidorów, ogórki małosolne lub kiszone, ziemniaki
grillowanie.
4. „Włoskie specjały” – szynki i wędliny dojrzewające, oryginalne sery (drillo bianco, asjago,
capra)
suszone pomidory, oliwki, karczochy, mozzarella zawijana z pomidorem i rukolą, ser z truflami,
sosy słodko-pikantne, owocowe, oliwy.

Usługi dodatkowe
Kategoria usług

Cena

Ognisko

350 zł

Bryczka

550 zł/godzina

Bus dla 8 osób

350 zł/godzina

Ogrzewanie tarasu

300 zł

Białe bawełniane pokrowce na krzesła

10 zł/szt.

Oferta ważna do końca 2017 roku.

Zapraszamy
Małgorzata Suchecka - Perczyńska
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