Wesele w restauracji
Ogniem i mieczem
Propozycja I – 185 zł / osoba
UROCZYSTE POWITANIE PARY MŁODEJ CHLEBEM I SOLĄ
WINO MUSUJĄCE NA TOAST - SZABLOWANIE
ZUPA – do wyboru:
 rosół z domowym makaronem i kurczakiem
 barszcz czerwony z kołdunami
DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PÓŁMISKACH:







filet z kaczki z jabłkiem i żurawiną
kotlet de volaille z masłem i pietruszką
medaliony z polędwiczki wieprzowej w boczku
karkówka z grilla na ostro z sosem tzatziki
zraz wołowy po staropolsku
sandacz saute w sosie cytrynowym

DODATKI:









ziemniaki pieczone
ziemniaki gotowane
kluski śląskie
kapusta modra
surówka z selera
mieszanka sałat
warzywa z wody
buraczki marynowane

DESER:
 lody waniliowe z gorącymi malinami i bitą śmietaną
 kawa z ekspresu lub herbata na życzenie bez limitu
 bufet kawowy






śledzik w oleju z jałowcem
pieczywo
masło
sałatka owocowa z likierem amaretto w wazach

DANIA GORĄCE:
 barszcz czerwony z pasztecikiem
 szynka pieczona w całości podana na płonąco z sosami
NAPOJE – serwowane w dzbankach, bez limitu:







woda niegazowana z cytryną i miętą
sok pomaraoczowy
sok jabłkowy
sok porzeczkowy
pepsi
inne napoje gazowane

ELEMENTY DODATKOWE – poza pakietem:
TORT WESELNY:
Możemy pomóc Paostwu w wyborze tortu weselnego,
ciasta i innych deserów. Restauracja Ogniem i mieczem
od lat współpracuje z Cukiernią Sowa i Cukiernią
Staropolska, których doskonała oferta cukiernicza spełni
oczekiwania gości.
 Koszt zamówienia według cennika cukierni.
ALKOHOL:

ZAKĄSKI ZIEMNE:







swojska deska mięs z zimnymi sosami
polędwiczka wieprzowa z musem z gęsich wątróbek
indyk w maladze z brzoskwinią
befsztyk tatarski z cebulą i ogórkiem
sałatka z kozim serem i pomaraoczami
sałatka Tuhaj-beja z grillowanym kurczakiem i sosem
jogurtowym
 rolada z łososia ze szpinakiem

Alkohol może byd dostarczony przez gości weselnych.
Serwis za jego podanie wynosi 200 zł za całośd.
Istnieje również możliwośd podania alkoholu dostępnego
w ofercie Restauracji. W tym wypadku do ceny hurtowej
butelki alkoholu doliczana jest kwota w wysokości:
 5 zł: za butelkę wódki 0,5l
 5 zł: za butelkę wina 0,75l
 20 zł: za butelkę whisky 0,5l i innych alkoholi kolorowych

