
MENU WESELNE I
240zł

Powitanie chlebem i solą
Kieliszek wina musującego

Zupa podana w wazach
Tradycyjny rosół wołowo- drobiowy z makaronem

Danie główne podane na półmiskach
Zrazy wieprzowe w sosie własnym 
Pierś z kurczaka faszerowana musem szpinakowym
Ziemniaki gotowane sypane koprem
Ziemniaki z ziołami z pieca
Surówki sezonowe
Bukiet sałat zielonych z sosem winegret

Deser
Panna cotta

Dania zimne
Deska regionalnych specjałów (własnej produkcji wędliny pieczone i wędzone, pasztet z 
żurawiną, terriny, chutney- przygotowany na słodko/słono/ostro)
Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Jaja faszerowane
Sałatka grecka z serem feta i chrupiącymi warzywami
Śledź po mazursku 
Ryba po grecku
Roladki z wędzonego łososia
Galareta wieprzowa

Dania gorące i dodatki

Szynka pieczona w sosie własnym

Skrzydełka na ostro z pieca

Udko faszerowane szpinakiem lub pieczarką

Pałka kurczaka pieczona w boczku

Żeberka w miodowej marynacie pieczone z kiszoną kapustą

Sandacz filet w sosie porowym

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Ziemniaki opiekane

Kasza bulgur z cebulą

3 rodzaje sałat zielonych z dodatkami i sosami warzywa: pomidor, papryka, ogórek, rzodkiewka, 
szczypior, dodatki: pestki dyni, pestki słonecznika, grzanki.



MENU WESELNE II
270zł

Powitanie chlebem i solą
Kieliszek wina musującego

Przystawka 

Dobierana indywidualnie z Klientem podczas spotkania. 

Zupa (jedna do wyboru)

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem

Krem z białych warzyw

Danie główne podane na półmiskach 

Zrazy wieprzowe w sosie własnym

Pierś z kurczaka faszerowana musem szpinakowym

Filet z sandacza pod beszamelem z warzywami

Ziemniaki z wody

Ziemniaki z pieca z ziołami

Surówki sezonowe (dwa rodzaje) 

Bukiet sałat zielonych z sosem winegret

Deser

Crème brulee 

Dania zimne

Półmisek mięs pieczonych

Rolada drobiowa

Pasztet z żurawiną

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka grecka z serem feta i chrupiącymi warzywami

Sałatka z kozim serem i marynowanymi buraczkami

Mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorów z sosem pesto

Tatar z łososia lub wołowy na grzance

       Śledz po mazursku 

Ryba po grecku

Ryba w zalewie octowej

Galantyna z kurczaka z rodzynkami i pietruszką



Dania gorące i dodatki

Szynka pieczona w sosie własnym

Udo kacze pieczone

Żeberka w miodowej marynacie pieczone z kiszoną kapustą

Sandacz filet w sosie porowym

Barszcz czerwony z krokietem lub strogonow

Ziemniaki opiekane

Kasza bulgur z cebulą

3 rodzaje sałat zielonych z dodatkami i sosami

Warzywa: pomidor, papryka, ogórek, rzodkiewka, szczypior

Dodatki: pestki dyni, pestki słonecznika, grzanki

MENU WESELNE III
300zł

Powitanie chlebem i solą
Kieliszek wina musującego

Przystawka 

Dobierana indywidualnie z Klientem podczas spotkania. 

Zupa (jedna do wyboru)

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem

Aksamitny krem z białych warzyw kropiony pietruszkowym pesto, podany z paluchem z ciasta 
francuskiego.

Danie główne podane na półmiskach

De volaille z masłem i koperkiem

Sznycel schabowy panierowany

Kacze nogi podane w pomarańczach

Filet z sandacza na groszku cukrowym

Ziemniaki gotowane sypane koprem

Ziemniaki z pieca z ziołami

Surówki sezonowe (3 rodzaje)

Bukiet sałat z chrupiącymi warzywami i sosem winegret

Deser

Crema Catalena 



Dania zimne
Deska regionalnych specjałów:
własnej produkcji wędliny pieczone
własnej produkcji wędliny wędzone
pasztet z żurawiną
terriny 
chutney ( przygotowany na słodko/słono/ostro)

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Jaja faszerowane

Sałatka grecka z serem feta i chrupiącymi warzywami

Rukola z pieczonym burakiem i kozim serem sypana orzechami i marynowaną gruszką

Mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorów koktajlowych z sosem pesto

Wykwintny tatar wołowy podany na chrupiącej grzance

Filet matijasa marynowany w oliwie z cebulą i pieprzem

Filet matijasa z jabłkiem pod pierzynką 

Filet dorsza po grecku z cytrynką 

Mazurskie ryby marynowane w occie z korzennymi warzywami 

   Rolada z piersi indyka po włosku z suszonymi pomidorami i oliwkami

Dania gorące i dodatki

Steki z karku  na pikantnych warzywach

       Żeberka w miodowej marynacie pieczone z kiszoną kapustą

Łosoś norweski w sosie mango z papryczkami jalapeno

Mix pierogów ( 3 rodzaje) 

Ziemniaki opiekane

Kasza bulgur z warzywami i prażoną cebulą

3 rodzaje sałat zielonych z dodatkami i sosami

Warzywa: pomidor, papryka, ogórek, rzodkiewka, szczypior

Dodatki: pestki dyni, pestki słonecznika, grzanki

Do wyboru jedno:

Barszcz czerwony z krokietem

strogonow wołowy

 żurek chrzanowy z kiełbasą



NAPOJE/ OPEN BAR

PROPOZYCJA I 
40zł
Woda gazowana i niegazowana z owocami
Soki owocowe(2 rodzaje)
Napoje gazowane (wysowianka, pepsi, 7up, mirinda)
Kawa, herbata

PROPOZYCJA II
80zł
Woda gazowana i niegazowana z owocami
Soki owocowe(2 rodzaje)
Napoje gazowane (wysowianka, pepsi, 7up, mirinda)
Kawa, herbata
Wódka czysta
Wino: białe, czerwone
Piwo Żywiec

PROPOZYCJA III Z OBSŁUGĄ BARMAŃSKĄ
110zł
Woda gazowana i niegazowana z owocami
Soki owocowe(2 rodzaje)
Napoje gazowane (wysowianka, pepsi, 7up, mirinda)
Kawa, herbata
Wódka czysta
Wino: białe, czerwone
Piwo Żywiec
Whisky
Tequila
Gin
Likiery
Syropy monin
Owoce i dodatki

ATRAKCJE WESELNE
PROPOZYCJE DODATKOWE

Strefa bankietowa przed salą
 (stoliki koktajlowe, wino musujące, finger food, koktajl wytrawny, obsługa barmańska) –  oryginalny
pomysł zamiast tradycyjnej  przystawki w stołach oraz idealnie zorganizowany czas oczekiwania na

wszystkich Gości przed uroczystym rozpoczęciem wesela. 



Słodki bufet
Live cooking

Pokaz barmański
Muzyka na żywo

Animator dla dzieci
Fotobudka

Dekoracja Sali

Koszt oraz szczegóły dodatkowych atrakcji ustalane są podczas indywidualnego spotkania.  

Stół regionalny

Menu I
Salceson biały i ciemny
Pęta kiełbasy polskiej

Wędzona szynka  komina
Kaszanka swojska

Kiełbasa czosnkowa
Ogórki kiszone z koprem i czosnkiem
Smalec pachnący cebulką i ziołami

Chleb wiejski
Chrzan, ćwikła

30zł/osoba

Menu II
Salceson biały i ciemny
Pęta kiełbasy polskiej

Wędzona szynka  komina
Kaszanka swojska

Babcina wątrobianka
Ogonówka z laurem

Boczek chłopski
Kiełbasa czosnkowa

Pstrąg wędzony
Sielawa wędzona
Twaróg wędzony

Ogórki kiszone z koprem i czosnkiem
Smalec pachnący cebulką i ziołami

Chleb wiejski
Chrzan, ćwikła

40zł/osoba

Stół „Chleb, wino, ser”
SERY: brie, camembert, ementaler, gouda, edamski, gorgonzola

WINA: dwa białe i dwa czerwone- w tym jedno z beczki
PIECZYWO: domowy chleb pieczony przez naszych kucharzy, bagietju, sznytki, ciabatty

DODATKI: dżem, miód, chutney, owoce, zioła
40zł/osoba



Stół rybny
Jesiotr wędzony
Pstrąg wędzony

Sielawa wędzona
Węgorz wędzony

Tatar z łososia z dodatkami
Pasztet rybny 

Śledzie (3 rodzaje)
Pieczywo, dodatki, marynaty

40zł/osoba
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