
Wesela 2020 
Powitanie Młodej Pary domowym chlebem i solą. 

Przystawki 
(dwie do wyboru) 

Tatar wołowy na palonym porze z marynowanym podgrzybkiem 
Tatar z łososia w ogórku z kaparami i sosem mango 

Carpaccio z kaczki na musie z żurawiny z grzanką palonego chleba 
Sałatka z owoców morza 

 
Zupa  

(jedna do wyboru) 
Warmińska zupa rybna z filetem sandacza 

Krem z buraka z palonym kozim serem 
Żurek na zakwasie z białą kiełbasą podany w chlebie 

Rosół drobiowy z kołdunami 
Krem ze szczawiu z roladką ziemniaczaną 
Flaki wołowe z pajdą wiejskiego chleba 

 

Danie główne 
(dwa do wyboru) 

Zrazy po Staropolsku z kaszą bulgur w sosie borowikowym 
Pierś z kaczki z kluskami śląskimi, modrą kapustą i sosem winnym 

Glazurowana pierś z kurczaka z purre ziemniaczanym  
Pieczona golonka na kapuście myśliwskiej z ziemniakami 

Wolno pieczony boczek na purre jabłkowym z parzonym brokułem 
Sandacz z pierogami ze szpinakiem na warzywach strączkowych 

 
Deser 

(jeden do wyboru) 
Fondant czekoladowy 

Smażone lody  
Risotto waniliowe z porzeczką 

Pieczone jabłko niespodzianka z fantazją 
 

Drugie dania gorące  
(podane w bufecie- trzy do wyboru) 

Strogonow wołowy 
Rolada z kaczki z gruszką 

Grillowana pierś kurczaka na białych warzywach 
Polędwiczka wieprzowa z sosem wiśniowym 

Wolno pieczony schab ze śliwką w sosie własnym 
Mix pierogów z mięsem, ruskich 

Lin w śmietanie 



Dodatki 
(podane w bufecie- trzy do wyboru) 

Kolorowy ryż 
Ziemniaki opiekane 

Kasza pęczak  
Warzywa z wody 

Kopytka 
Kluski śląskie 

Gratin ziemniaczane 
 
 

Bufet zimny 
( dziewięć do wyboru) 
Galareta z nóżek 

Swojski smalec z ogórkiem 
Mini  terina z kurczaka z warzywami 

Carpaccio z buraka z kozim serem 
Śledzie na salsie z ogórków i cebulki  

Ryby wędzone- dwa rodzaje 
Rolada z sandacza  
Sielawa z gruszką 
Ryba po grecku 

Selekcja trzech mięs pieczonych 
Mini kanapeczki z pikantnym kurczakiem  

Gruszka z lazurem na roszponce z orzechami włoskimi 
Jaja faszerowane pastami: ziołową, łososiową, pomidorową 

Sałatka wiejska (sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym) 
Sałatka z wędzonym łososiem z filetami owoców  

Sałatka z kaczką i owocami  
Sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 
Sałatka śledziowa 

Deska wędlin regionalnych 
Deska serów regionalnych 

 
 

Bufet słodki 
Sernik  

Brownie 
Tiramisu 

Babeczki z kremem maślanym 
 
 
 
 



Zestaw kawowy  
Kawa sypana, rozpuszczalna, herbata, mleko, cukier 

Soki owocowe 0,5 l/os. 
 

Alkohol według zużycia (w przypadku własnego alkoholu – opłata serwisowa). 
 

 
Możliwość dokupienia: 

(serwowane przez Szefa Kuchni o wybranej przez Państwa Młodych godzinie) 

 
Pieczonego prosiaka (ok. 10kg)  

Pieczonego udźca wieprzowego   

Faszerowany indyk 

 
 

Stół wiejski  
Bigos staropolski  
Kiełbasy wędzone  

Mięsa z okolicznej wędzarni  
Pasztety własnego wyrobu 

Smalec ze skwarkami 
Ogórki małosolne/kiszone 

Pieczywo własnego wypieku 
Boczek pieczony 
Sery regionalne 

 


