
Przystawki
(dwie do wyboru)

Pasztet z kaczki z konfi turą z jarzębiny na grzance z wiejskiego pieczywa
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
Carpaccio wołowe na rukoli z orzechami włoskimi 

Zupy 
(jedna do wyboru)

Warmińska zupa rybna z fi letem sandacza
Krem z buraka z palonym kozim serem

Żurek na zakwasie z biała kiełbasą podany w chlebie
Rosół drobiowy z kołdunami

Krem ze szczawiu z roladką ziemniaczaną
Flaki wołowe z pajdą wiejskiego chleba

Dania główne
(dwa do wyboru)

Zrazy po Staropolsku z kaszą gryczaną w sosie podgrzybkowym
Sandacz w papilocie na sałatce cutrusowej, podawany z pieczonymi 

ziemniakami i sosem limonkowym
Konfi towane udo z kaczki, kaszą pęczak i modrą kapustą z sosem winnym

Rolada ze szczupaka z grillowanymi warzywami na czarnym ryżu 
Glazurowana pierś z kurczaka z purre ziemniaczanym i sosem grzybowym

Pieczona golonka faszerowana kapustą myśliwską, 
podawana z pieczonymi ziemniakami

Wolno pieczony boczek na purre jabłkowym z parzonym brokułem

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

Żurek z białą kiełbasą
Strogonow wołowy

Rolada ze szpinakiem z sosem ziołowym,
Karkówka pieczona w salsie warzywnej

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

Desery
(jeden do wyboru)

Fondant czekoladowy
Eton mess z owoców sezonowych

Smażone lody w koszyczku karmelowym 

Dodatki
(podane w bufecie - trzy do wyboru)

Kolorowy ryż
Ziemniaki opiekane

Kasza pęczak 
Warzywa z wody

Kopytka
Kluski śląskie

Bufet zimny
(dziewięć do wyboru)
Tartinki drobiowe

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 fi letami owoców 
Sałatka z gruszką i serem pleśniowym

Sałatka z kaczką i owocami 
Sałatka jarzynowa

Sałatka grecka
Sałatka śledziowa

Bufet słodki
Ciasta naszego wypieku: 

sernik bazyliowy lub mango
sernik z rosą

brownie
babeczki z kremem maślanym

mini Pavlova

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

Soki owocowe 0,5 l/os.

Cena zestawu 200 zł/ os.

Menu Weselne

Zestaw weselny #3

Kontakt i rezerwacja: 882 345 453



Przystawki
(jedna do wyboru)

Parfait z wątróbki wieprzowej na puree z gruszki
Carpaccio z pstrąga tęczowego na sałatce freeze

Zupy 
(jedna do wyboru)

Staropolski rosół z domowym makaronem
Krem z pomidorów

Dania główne
(jedno do wyboru)

Schab z kostką i ziemniaki w mundurkach
Zraz wieprzowy z kaszą gryczaną i zasmażanymi buraczkami

Pieczony pstrąg na warzywach grillowanych, 
podawany z ziemniakami opiekanymi

Drugie danie gorące
(podane w bufecie - jedno do wyboru)

Rolada ze szpinakiem z sosem ziołowym
Karkówka pieczona w salsie warzywnej

Zupa gulaszowa

Dodatki
Ziemniaki opiekane

Kasza pęczak 
Warzywa z wody

Desery
(jeden do wyboru)

Panna cotta z owocami leśnymi
Szarlotka w koszyczku karmelowym

Bufet zimny
(pięć do wyboru)

Swojski smalec z ogórkiem
Mini terina z kurczaka z warzywami

Tartinki drobiowe
Carpaccio z buraka z serem mozzarella

Śledzie na salsie z ogórków i cebulki 
Koreczki z marynowanego buraka z kozim serem

Sałatka z gruszką i serem pleśniowym
Jaja faszerowane pastami: ziołową, łososiową, pomidorową

Sałatka z wędzonym łososiem z fi letami owoców
Ryby wędzone- dwa rodzaje

Rolada z sandacza
Selekcja trzech mięs pieczonych

Mini kanapeczki z pikantnym kurczakiem 
Sałatka wiejska (sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym)

Gruszka z lazurem na roszponce z orzechami włoskimi
Sałatka z kaczką i owocami 

Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka

Sałatka śledziowa
Sielawa z gruszką

Ryba po grecku

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

Soki owocowe 0,5 l/os.

Przystawki
(dwie do wyboru)

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

Carpaccio z kaczki na musie z żurawiny z grzanką palonego chleba
Aperitif z owoców morza w osłonie sałaty frezze

Zupy 
(jedna do wyboru)

Consome warmińskie z ryb z okolicznych jezior
Krem z buraka z palonym kozim serem

Żurek na zakwasie z biała kiełbasą podany w chlebie
Rosół drobiowy z uszkami z kaczki

Krem ze szczawiu z roladką ziemniaczaną
Flaki wołowe z pajdą wiejskiego chleba

Dania główne
(dwa do wyboru)

Zrazy po Staropolsku z kaszą gryczaną w sosie podgrzybkowym
Sandacz w cieście piwnym na salsie strączkowej, podawany z pieczonymi 

ziemniakami i sosem cytrusowym
Pieczone udko z kaczki z burakami confi t w sosie winnym, 

podawane z kluskami śląskimi
Kieszeń drobiowa faszerowana suszonymi pomidorami z serem feta, 

podawana z opiekanymi ziemniakami
Glazurowana pierś z kurczaka, podawana z purre ziemniaczanym

 i sosem grzybowym
Pieczona golonka faszerowana kapustą myśliwską, 

podawana z pieczonymi ziemniakami

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

Żurek z białą kiełbasą
Zupa gulaszowa z ziemniakami

Rolada ze szpinakiem i sosem ziołowym,
Karkówka pieczona w salsie warzywnej

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

Desery
(jeden do wyboru)

Fondant czekoladowy
Panna cotta

Tiramisu

Dodatki
(podane w bufecie - trzy do wyboru)

Kolorowy ryż
Ziemniaki opiekane

Kasza pęczak 
Warzywa z wody

Kopytka
Kluski śląskie

Bufet zimny
(siedem do wyboru)

Swojski smalec z ogórkiem
Mini terina z kurczaka z warzywami

Tartinki drobiowe
Carpaccio z buraka z kozim serem

Śledzie na salsie z ogórków i cebulki 
Koreczki z marynowanego buraka z kozim serem

Sałatka z gruszką i serem pleśniowym
Jaja faszerowane pastami: ziołową, łososiową, pomidorową

Sałatka z wędzonym łososiem z fi letami owoców
Ryby wędzone - dwa rodzaje

Rolada z sandacza
Selekcja trzech mięs pieczonych

Mini kanapeczki z pikantnym kurczakiem 
Sałatka wiejska (sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym)

Gruszka z lazurem na roszponce z orzechami włoskimi
Sałatka z kaczką i owocami 

Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka

Sałatka śledziowa
Sielawa z gruszką

Ryba po grecku

Bufet słodki
Ciasta naszego wypieku: 

szarlotka, sernik, ciasto cytrynowe, brownie
Arbuzowy kosz owoców
Musy leśne - 2 rodzaje

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

Soki owocowe 0,5 l/os.

Pieczony prosiak
 1000 zł

Pieczony udziec wieprzowy
900 zł

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

15 zł/ os.

Zestaw weselny #1 Zestaw weselny #2

Cena zestawu 100 zł/ os.

Cena zestawu 160 zł/ os.

Możliwość dokupienia do każdego zestawu
serwowane przez Szefa Kuchni o wybranej przez Państwa Młodych godzinie

www.karczma-bartbo.pl
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