MENU WESELNE 199zł/os
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast lampką szampana
UROCZYSTY OBIAD
Rosół domowy z makaronem
Rolada śląska, szaszłyk z indyka, de volaille z serem (podane na półmiskach)
Kluski białe, szare, frytki lub ziemniaki
Kapusta biała, czerwona oraz buraki
DESER
Szarlotka, sernik i ciastko z galaretką
Lody firmowe „Avocado”
Kawa lub herbata
KOLACJA
Zimna płyta: półmisek wędlin, deska serów, jajka w sosie tatarskim, ryba po grecku, roladki
szynkowe, tymbaliki z kurczaka, śledź w oleju, frankfurterki, sałatka warzywna (szałot), ogórki
konserwowe, pieczarki marynowane, pieczywo, masło
TORT WESELNY
Tort śmietankowo – owocowy podany uroczyście ze sztucznymi ogniami
KOLACJA NA CIEPŁO (ok 23:00)
Delikatny schab w sosie koperkowym
Talarki ziemniaczane
Surówka z białej kapusty
KOLACJA NA CIEPŁO (ok 01:00)
Barszcz z domowymi uszkami
________________________________________________________________________________
W cenie zawarte są:
wynajem sali, obsługa kelnerska, szampan na przywitanie gości, dekoracja stołów ze świeżymi
kwiatami, napoje gorące bez ograniczeń
We własnym zakresie:
Alkohol, napoje bezalkoholowe, owoce, słodycze

MENU WESELNE 219zł/os
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast lampką szampana
UROCZYSTY OBIAD
Krem z brokułów lub kalafiora z grzankami
Rolada śląska, szaszłyk z indyka, kotlet po staropolsku z serem (podane na półmiskach)
Kluski białe, szare, frytki lub ziemniaki
Kapusta biała, czerwona oraz buraki
DESER
Szarlotka, sernik, babeczki z owocami
Lody firmowe „Avocado”
Kawa lub herbata
KOLACJA
Zimna płyta: półmisek wędlin, deska serów z winogronami, 2 rodzaje pasztetów, schab ze śliwką,
karczek, jajka faszerowane cebulą i pieczarkami, roladki szynkowe, tymbalik z golonki, kurczak w
maladze, kabanos z pomidorkami koktajlowymi, sałatka warzywna (szałot), sałatka Avocado, sos
tatarski, pieczywo, masło
TORT WESELNY
Tort śmietankowo – owocowy podany uroczyście ze sztucznymi ogniami
KOLACJA NA CIEPŁO (ok 23:00)
Schab pieczony w sosie borowikowym
Talarki ziemniaczane
Surówka z białej kapusty
KOLACJA NA CIEPŁO (ok 01:00)
Żurek staropolski z jajkiem
________________________________________________________________________________
W cenie zawarte są:
wynajem sali, obsługa kelnerska, szampan na przywitanie gości, dekoracja stołów ze świeżymi
kwiatami, napoje gorące bez ograniczeń
We własnym zakresie:
Alkohol, napoje bezalkoholowe, owoce, słodycze

