Wesele w restauracji
Ogniem i mieczem
Propozycja II – 190 zł / osoba
UROCZYSTE POWITANIE PARY MŁODEJ CHLEBEM I SOLĄ
WINO MUSUJĄCE NA TOAST - SZABLOWANIE
ZUPA – do wyboru:
 borowikowa z łazankami
 żur z jajkiem
DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PÓŁMISKACH:
 filet z kurczaka z suszonymi pomidorami w sosie
morelowym
 filet z gęsi w sosie śliwkowo-jabłkowym
 kotlet schabowy tradycyjny
 polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym
 polędwica wołowa po diabelsku w sosie winnym
 łosoś z grilla z masłem koperkowym
DODATKI:










ziemniaki pieczone
kluski śląskie
frytki
kapusta modra
surówka z marchwi
mieszanka sałat
warzywa z wody
buraczki marynowane
kapusta kiszona zasmażana

DESER:
 crème brûlée
 kawa z ekspresu lub herbata na życzenie bez limitu
 bufet kawowy
ZAKĄSKI ZIEMNE:







pasztet z dziczyzny na grzance z tartym chrzanem
szparagi owinięte szynką
rolada z kaczki z żurawiną
karkówka ze śliwką i morelą
decha serów z orzechami i winogronem
sałatka grecka z serem feta i oliwkami







sałatka ukraioska z czerwoną fasolą i szynką
roladki z sandacza
tatar z łososia z kaparami
pieczywo, masło
patera owoców sezonowych i innych

DANIA GORĄCE:
 Udziec z jelenia z jałowcem podany w całości
 Bigos staropolski z mięsem według starej receptury
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:
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

