Antoniusz i Kleopatra
300 zł za osobę
W hollu restauracji
Ceremoniał powitania Państwa Młodych
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą, dla Pary Młodej kieliszki z wódką i wodą, następnie
szampan dla wszystkich
Zupa
Rosół domowy z makaronem- bez wkładki mięsnej lub z wkładką
Danie główne:
Rolada wołowa (śląska, mielona)
Udko z kurczaka z pieczarkami, udka z kaczki, piersi z kaczki, polędwiczki wieprzowe, (3
mięsa na osobę)
Dodatki
Kompot truskawkowy
Ziemniaki, kluski czarne i białe
Kapusta czerwona i biała
Zestaw surówek i sałatek sezonowych (marchewka z pomarańczą, surówka z selera z
rodzynkami, surówka z białej kapusty)
Deser
Lody z owocami i ciasta
Potrawy zimne na półmiskach
Zestaw mięs pieczonych wedle staropolskich receptur (3 rodzaje)
Wędzonki oraz wędliny
Jajka faszerowane, wybór pasztetów i galantyn mięsnych, galaretka wieprzowa z nóżek
Tymbaliki z drobiu, ozorki w galarecie, ryby wędzone-łosoś, pstrąg, węgorz.
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Deski serów, sałatki szefa kuchni- 3 rodzaje (grecka, sojowa, seler naciowy)
Kulki rybne, śledzie w occie i w oleju
Tatar porcjowany dla każdej osoby
Sosy zimne: czosnkowy, chrzanowy, tatarski
Dodatki:
Duży wybór świeżego pieczywa
Masło w trzech smakach, świeże i marynowane warzywa
Musztarda, chrzan, itp.
Uwaga Potrawy zimne uzupełniane są na stołach w trakcie wieczoru przez cztery godziny
Kolacja I
Pieczone udźce wieprzowe szpikowane goździkami z delikatnym sosem ziołowopieczeniowym z kapustą i opiekanymi ziemniakami
Udźce prezentowane w całości przez kucharzy na środku sali a następnie porcjowane i
roznoszone przez kelnerów
Kolacja II
De volaille, kotlet schabowy, polędwica wołowa z pieczarkami (2 mięsa na osobę)
Ziemniaki, dufinki, frytki, ziemniaki puree
Sałatka z kapusty pekińskiej
Kolacja III
żurek, flaki wołowe
Napoje: kawa, herbata bez limitu
W cenę menu nie są wliczone: soki, napoje, woda mineralna, słodycze, ciasto, alkohol,
owoce, tort.
Klimatyzacja i pokrowce na krzesła w cenie.
Powyższe menu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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