
PRZYKŁADOWE MENU WESELNE

ZIMNE PRZEKĄSKIZIMNE PRZEKĄSKI

Rolada z łososia norweskiego
(łosoś norweski wędzony, faszerowany szpinakiem i delikatnym kremem czosnkowym z dodatkiem

cytryny i oliwek)

Soczyste matiasy w dwóch smakach 
(filet ze śledzia z dodatkiem cebuli, oliwki i po sułtańsku z cebulką, rodzynkami i koncentratem

pomidorowym, podawane na krążkach jabłuszek)
 

Tatar wołowy
(wyselekcjonowana polędwica wołowa z dodatkiem przypraw, oliwy z oliwek w

towarzystwie siekanej cebulki, ogórka konserwowego i żółtka z jaj)

Tymbaliki
(pyszne kąski drobiowe z warzywami, groszkiem, ósemkami jajka w galarecie, dekorowane cytryną i

gałązkami świeżej pietruszki)

Sałatka Grecka
(krucha sałata lodowa z dodatkiem świeżych warzyw w towarzystwie oliwek, jajek i sera feta polana

sosy winegret)

Półmisek rozmaitości podawany w wianuszku dekoracyjnej sałaty
(mięsa pieczone - schab, karkówka, polędwiczki, boczek, kabanosy, salami w otoczce z pieprzu lub sera,

jajo z kawiorem, kęski sera, marynaty - ogórki, papryka, pieczarki) 

Szparagi w szynce
(szparagi otulone delikatnym musem, owinięte soczystą szynką, ułożone na cykorii, skąpane w

galarecie) 
 

Sałatka jarzynowa
(tradycyjna sałatka z gotowanych warzyw, jabłuszka zielonego, kukurydzy, groszku, ogórka kiszonego i

majonezu)



WYDANIE PIERWSZEWYDANIE PIERWSZE

Flaczki wołowe po staropolsku
(flaki wołowe na rosole z kur i wołowiny, zagęszczone tartymi warzywami, podawane z bułeczką) 

Schab po cygańsku
(duszony schab z farszem grzybowym na bazie mięsa wieprzowego i cebuli, polany delikatnym sosem

warzywnym, podawany z ziemniaczkami z wody posypanymi koperkiem) 
 

Duszona cielęcina
(duszona cielęcina w sosie własnym podawana z kopytkami maślanymi posypanymi koperkiem i

zapiekanymi jabłuszkami na masełku z majerankiem)

Szyszka drobiowa otulona złocistą panierką
(pierś z kurczaka z dodatkami majonezu i serka żółtego panierowana w bułeczce i płatkach

kukurydzianych podawana z ziemniakami puree)  

Udko po zbójnicku
(udziec drobiowy drylowany z delikatnym nadzieniem z wątróbki, polędwiczek wieprzowych, cebuli,

papryki, słoninki i świeżen natki pietruszki w towarzystwie ananasa i brzoskwini oraz zielonej sałaty) 
 

Surówka z kaputsy pekińskiej i marchewki z chrzanem

WYDANIE DRUGIEWYDANIE DRUGIE

WYDANIE TRZECIEWYDANIE TRZECIE  

Deser lodowy
(ze świeżymy owocami, polany gorącą czekoladą)



WYDANIE CZWARTEWYDANIE CZWARTE  

De Volaille z frytkami
(filet smażony na głebokim tłuszczu z pysznym masełkiem, podawany z frytkami i fasolką szparagową

glazurowaną przesmażoną bułeczką na maśle)

Złociste żeberka
(marynowane żeberka duszone z dodatkiem miodu, świeżych warzyw i przypraw, podawane z sosem i

kolorowym ryżem) 

WYDANIE PIĄTEWYDANIE PIĄTE  

Czerwony barszczyk z drożdżowym pasztecikiem 
(barszczyk czerwony gotowany ze świeżych buraków, zakwaszany cytryną z dodatkiem czosnku i

przypraw podawany z pasztecikami mięsnymi z ciasta drożdżowego własnego wyrobu) 

Tradycyjny bigos staropolski - podawany do golonki

Eskalopki
(marynowane mięso, smażone sute z sosem marynarskim podawane z kolorowym makaronem)

WYDANIE SZÓSTEWYDANIE SZÓSTE  

Tort weselny - uroczyste krojenie tortu
(płonący tort królewski na bazie biszkoptu i bitej śmietany z dekoracją pod kolor wiązanki Panny

Młodej) 

WYDANIE SIÓDMEWYDANIE SIÓDME  

Rosół z makaronem 
(rosół gotowany na wołowinie, świeżych kurach i włoszczyźnie podawany z makaronem domowym,

marchewką i pietruszką) 



WYDANIE ÓSMEWYDANIE ÓSME  

Karczek marynowany 
(karkówka przyprawiona ziołami w sosie śliwkowo - morelowym lub własnym, podawana z kluseczkami

śląskimi i marchewką juniorką polaną klarowanym masłem)  

Uda z kaczki
(pieczona noga z kaczki podawana z talarkami ziemniaczanymi zapiekanymi na głębokim tłuszczu) 

Surówka z białej kapusty, ogórka zielonego i koperku,

przyprawiona oliwą i sokiem z limonki 

WYDANIE DZIEWIĄTEWYDANIE DZIEWIĄTE  

Filet rybny w sosie marynarskim

Zrazy z ogórkiem kwaszonym i boczkiem
(duszona wieprzowina z ogórkiem i boczkiem polana aksamitnym sosem) 

Gotowany bukiet warzyw

WYDANIE DZIESIĄTEWYDANIE DZIESIĄTE  

Żurek staropolski 
(żurek gotowany na zakwasie i wędzonce, podawany z plasterkami białej kiełbasy, zabielany śmietaną) 



Coś dla łasuchówCoś dla łasuchów

Słodki stół
(pięć rodzai ciast z renomowanej cukierni, włożone w papilotki i podane w towarzystwie owoców i

cukierków) 

Serwis kawowo - herbacianySerwis kawowo - herbaciany

kawa rozpuszczalna, kawa parzona, dwa rodzaje herbaty, herbaty owocowe, cukier w kostkach,
śmietanka do kawy, mleko, cytryna

Gratisy od firmyGratisy od firmy

pokój dla Pary Młodej

kieliszki do stłuczenia

stoły tradysyjne lub okrągłe

profesjonalne nakrycia stołów

świeczniki i świece

serwetki materiałowe

kompleksowa obsługa kelnerska

roznoszenie napoi i alkoholu

parking

szatnia

chłodzenie alkoholu

lód

wóz do wywozu Pani Młodej

sejf do prezentów 

kwiaty na stół  

Dodatkowe usługiDodatkowe usługi

barman

stół wiejski

fontanna czekoladowa

pokoje hotelowe

auto do ślubu

prosiak pieczony

dzik pieczony

szynka, indyk, gęś pieczona podawana

na ciepło

pokaz sztucznych ogni

poprawiny 


