Oferta Lawenda
Niezapomniane Przyjęcie Weselne w Zielonej Werandzie.
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą przez kelnerów.
Toast winem musującym za zdrowie i pomyślność nowożeńców.
Obiad weselny przy biesiadnych lub okrągłych stołach.

Zupa:
Rosół z czterech rodzai mięs z domowym makaronem lub krem z sezonowych warzyw
Danie główne:
1. Polędwica wieprzowa w sosie kurkowym
2. Kotlet d'volaille z masłem i dużą ilością zielonej pietruszki
3. Zrazy wieprzowe w sosie własnym
4. Udko z kaczki z jabłkami
5. Stek siekany wieprzowy
Dodatki:
Kluski śląskie, ziemniaki z wody, warzywa na parze - podane z masłem,
kapusta zasmażana, 3 rodzaje surówek
Deser:
Tort z naszej cukierni z owocami, dekorowany żywymi kwiatami
Ciasta z naszej cukierni:
sernik, szarlotka włoska, grylażowe,
ciasto z owoców sezonowych z galaretką, krówka
Zakąski zimne:
1. Schab po warszawsku z pastą chrzanową
2. Terrina drobiowa z pistacjami
3. Galantyna drobiowa podana z żurawiną
4. Pstrągi faszerowane podane z sosem jogurtowo- ziołowym
5. Pasztet cielęco- wieprzowy podany z marynatami
6. Roladki z polędwicy z wędzonego łososia
z ricottą i rucolą
7. Chrusty drobiowe w sosie brandy
8. Sałata z kurczakiem w musztardowo- miodowym dressingu
9. Pieczywo z naszej piekarni
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Dania gorące:
danie I
Filet z łososia skropiony sosem riesligowym
podany z warzywami
Polędwiczki drobiowe w sosie
z francuskiej musztardy
danie II
Pyszna wieprzowina duszona w warzywach
Fantazja drobiowa z brokułem i mozzarella na sosie pieczarkowym
danie III podane po północy
Pikantna zupa gulaszowa
danie IV podane nad ranem
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Kawa, herbata, pieczywo, woda niegazowana z cytryną i miętą w cenie przyjęcia bez ograniczeń.

cena: 195,00zł/osoba
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu
601 314 990 lub 43 841 80 71
Państwa zadowolenie to cel naszych starań!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Ceny obowiązują w sezonie 216/2017
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