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Dzień, w którym odbywa się przyjęcie weselne jest dla każdej Młodej Pary 

jednym z najważniejszych dni w życiu. Organizacja tak ważnej imprezy, jaką 

jest wesele wymaga perfekcyjnej organizacji oraz zachowania niezwykłej 

staranności. Dokładamy wszelkich starań, aby podczas przyjęcia weselnego 

każdy z Państwa Gości czuł się wyjątkowo oraz wspomniał wesele przez długie 

lata. 

Dlaczego warto zorganizować u nas wesel? Mamy wiele atutów: 

 Dobrą kuchnię, 

 Fachową i miłą obsługę, 

 Służymy wieloletnim stażem,  

 Posiadamy duży parking dla gości, 

 Dbamy o szczegóły i dobre samopoczucie gości, 

 Możemy zaaranżować wystrój sali na życzenie,  
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Oferta weselna      

 Powitanie Pary Młodej  
wódka i chleb z solą,  

wino musujące dla gości,  

piccolo dla dzieci, 

                                                                                                                                                               

  Obiad  
rosół ze swojskim makaronem,  

polędwiczki w sosie borowikowym,  

karkówka w sosie własnym, 

pierś z kurczaka z sosem żurawinowym,  

dewolaje ze szpinakiem,  

2 rodzaje ziemniaczków,  

3 rodzaje surówek, 

 

 Dania na ciepło (serwowane o ustalonej porze)  

barszcz z krokietem,  

kaczka nadziewana,   

ziemniaki opiekane po mazurku,  

buraczki na ciepło, 

 

 Przystawki na stołach  

śledziki na ostro, ryba w zalewie octowej,  
deska serów żółtych i pleśniowych,  
pomidory z mozzarellą,  
sałatka grecka,  
sałatka jarzynowa, 
bukiet sałat z sosem vinaigrette,   

 mięsa pieczyste na drewnie podane,  
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 Słodki kącik                       
               sernik,  

          szarlotka,    

królewiec,  

świeże krojone owoce, 

 

 

 

 Stół wiejski (na życzenie klienta) 

 golonka, 

 pasztet z dzika czyli niedźwiedzia z lasu,  

wiejska sałatka z półgęskiem podana, 

ryby wędzone, 

boczek i kiełbasy wędzone z własnej wędzarni, 

smalec domowy, 

pasztet z żurawiną, 

ogórki korniszone, 

grzybki, 

marynowana papryka,  

chrzan, musztarda, 

chlebek wiejski, 
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 Napoje ciepłe                

kawa, 

herbata, 

 

 

 

 Napoje zimne  

  cola, fanta, sprite, 
  soki,  
  woda gazowania i niegazowana, 

 

 

 

 

Istnieje możliwość dostarczenia swoich napojów, ciast, owoców, 

alkoholu. 

 Także jest możliwa modyfikacji menu na życzenie klienta. 

 

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty 

 


