Wesele
Obiad
Rosół z makaronem
Kotlet schabowy z kostką i masłem ziołowym,
Filet z kurczaka z ananasem, mozarellą i żurawiną,
Ziemniaki, warzywa z pary,
Bukiet surówek

Deser
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

Danie I
Mięsa z grilla: karkówka,
Żeberka w imbirze i pomarańczach,
Kebab curry, skrzydełka meksykańskie
Ziemniaki zapiekane, sosy: tzatziki i barbecue

Tort
Danie II
Golonka zapiekana w miodzie z piwem,
Udka faszerowane, ryż z warzywami

Danie III
Bar szczyk czerwony z pasztecikami

Poprawiny
Danie I
Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem

Danie II
półmisek smażonych przekąsek: chicken strips, nuggets,
onion rings, spring rolls, dip koktajlowy

Danie III
Pieczeń z karku, pieczeń z szynki - w sosie z zielonego pieprzu
młoda kapusta, kluski śląskie, zeppeliny kraszone boczkiem

Danie IV
Flaki lub zupa meksykańska

Zimne zakąski:
karczek pieczony, schab ze śliwką i morelą w galarecie,
boczek faszerowany, galantyna z kurczaka,
pasztet z dziczyzną, półmisek wędlin i serów,
łosoś wędzony, jajka faszerowane,
befsztyk tatarski, mintaj rosyjski w zalewie pomidorowej,
śledź w oleju z cebulką, śledź po japońsku,
brzoskwinia po królewsku, sałata Cezar,
sałatki: gyros, jarzynowa, hawajska,

Ciasta i desery

Ciasta i desery

Szarlotka, sernik, makowiec, torcik bezowy,
ciasto orzechowe ,cappuccino, 3 bit,
fontanna czekoladowa+ palma z ananasów,
galaretki owocowe, desery w pucharkach,
cukierki czekoladowe, ciasteczka.
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Cukierki czekoladowe, ciasteczka.

Tort piętrowy Młodej Pary.

Tort piętrowy Młodej Pary.

Wiejski stół
Szynka z kością, boczek pieczony, pieczeń chłopska,
własne wyroby masarskie: kiełbasa suszona, salceson,
kaszanka, pasztetowa, smalec wyborny, chleb przaśny ,
wybór pieczywa różnego , ogórki małosolne ,
kurczak faszerowany, grzybki marynowane,
gruszki z żurawiną, śliwki i dynie w occie, chrzan, ćwikła,
sałatka z ziemniaków.

Wiejski stół
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