
 

 

MENU II – 229zł 

 

Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą oraz toast lampką 

szampana 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół z makaronem  

Krem z grzybów leśnych z grzankami 

Krem z selera z prażonymi pestkami dyni i oliwą ziołową 

 

Danie Główne 

(serwowane na półmiskach) 

Kotlet schabowy w złocistej panierce   

Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym 

Pierś z kurczaka faszerowana serem camembert i pieczarkami 

Tradycyjna rolada wołowa 

 

Dodatki 

Ziemniaki pieczone z cebulką i ziołami 

Ziemniaki z wody skropione masłem 

Kluski Śląskie 

 

Surówki (3 do wyboru): 

Kapusta modra 

Zestaw świeżych sałat z sosem Vinegrette 

Surówka z pora 

Surówka z selera z rodzynkami 

Surówka z marchewki i jabłka 



 

 

 

Deser 

Kokosowy pudding z tapioki i mango 

Lody waniliowe z gorącymi wiśniami i bitą śmietaną 

Waniliowa Pana Cotta z sosem malinowym 

Beza z kremem mascarpone oraz świeżymi owocami 

 

Zimna płyta 

Półmisek regionalnych wędlin i kiełbas 

Deska serów polskich i pleśniowych z konfiturą żurawinową 

Śledzie marynowane w przyprawach korzennych 

Tymbaliki wieprzowe 

Galantyna z kurczaka 

Pieczony pasztet ze śliwką 

Sałatka włoska  

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Sałatka Caprese 

Soczyste śliwki pieczone otulone boczkiem 

Pieczywo, masło  

 

I kolacja 

Udko z kaczki z sosem żurawinowym, kluseczki gnocchi, kapusta czerwona 

Pieczeń wołowa sous vide, kluski śląskie, sałatka z buraczków marynowanych 

Filet z dorsza na szpinaku, ryż curry z warzywami 

 

II kolacja 

Kita wieprzowa na kapuście zasmażanej z leśnymi grzybami serwowana przez szefa 

kuchni na Sali 

Soczyste żeberka marynowane w piwie Porter oraz miodzie, z kapustą zasmażaną z 

leśnymi grzybami, serwowane przez szefa kuchni na Sali 



 

 

 

III kolacja 

Barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem 

Bueff strogonoff 

Flaki wołowe ze świeżą pietruszką 

 

Nielimitowane napoje: 

Soki 2 rodzaje, woda mineralna z cytryna i miętą, kawa, herbata, napoje gazowane 

 

Przedstawiona oferta jest ofertą wstępną. Istnieje możliwość modyfikacji menu. 

 

Bufety dodatkowe: 

• Swojski stół 999zł 

Salceson, schab wędzony, kiełbasa podsuszana, kiełbasa czosnkowa, kabanosy, smalec ze 

skwarkami, boczek wędzony, wiejski pasztet, ogórki kiszone, grzyby marynowane, 

oscypki, korbacze, musztarda, chrzan, swojskie ciasto, pieczywo 

Na ciepło: Golonko pieczone, mix pierogów, kaszanka 

• Fontanna czekoladowa 799zl 

• Pakiet alkoholowy - nielimitowana wódka Wyborowa lub Pan Tadeusz w 

cenie 30zł/os. 

 


