Wesele w restauracji
Ogniem i mieczem
Propozycja III – 210 zł / osoba
UROCZYSTE POWITANIE PARY MŁODEJ CHLEBEM I SOLĄ
WINO MUSUJĄCE NA TOAST - SZABLOWANIE
ZUPA – do wyboru:
 rosół z gęsiny z pierożkami z farszem mięsnym
 krem z brokułów z grzankami
DANIE GŁÓWNE SERWOWANE NA PÓŁMISKACH:
 filet z indyka nadziewany figami w sosie morelowym
 rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem w sosie
kurkowym
 żeberka pieczone w miodzie
 polędwiczka wieprzowa z pomidorem i mozarellą
 stek jagnięcy z kością średnio wysmażony
 dorsz zapiekany w sosie porowym
 gulasz z dziczyzny „Horpyna”

 sałatka z wędzonym kurczakiem, winogronem i ryżem
 śledź na blinach z sosem tatarskim
 pieczywo, masło
NAPOJE – serwowane w dzbankach, bez limitu:







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

SŁODKI BUFET:
 patera owoców sezonowych i innych
 fontanna czekoladowa z owocami

DODATKI:









ziemniaki pieczone
ziemniaki gotowane
krokiety
surówka z kapusty białej
surówka z selera
mieszanka sałat
warzywa z wody
buraczki marynowane

DESER:
 puree z ananasów z likierem pomaraoczowym
 kawa z ekspresu lub herbata na życzenie bez limitu
 bufet kawowy
ZAKĄSKI ZIEMNE:







rolada ze schabu nadziewana borowikami
polędwiczka wieprzowa z musem z gęsich wątróbek
decha serów różnych z winogronem i orzechami
szynka parmeoska z melonem
polędwica wołowa podpiekana w sosie dijon
sałatka z grillowanym łososiem i pomaraoczą

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

