
PAKIET I - 130 zł 

 

Menu: 

 

Zupa (do wyboru 1 pozycja): rosół, krem warzywny z curry, krem z buraka, krem z 

pomidora, barszcz z kołdunami 

 

Danie główne (do wyboru 1 pozycja): 

1. filet w sosie z suszonych pomidorów 

2. filet z ananasem i serem 

3. filet ze szpinakiem i serem w sosie tartar 

4. filet z cebulką i pieczarkami zapieczony w boczku 

 

ziemniaki, ryż lub pieczone ziemniaki, zesaw surówek (3) 

 

 

Zimne przekąski (do wyboru 6, na stołach) 

1. caprise lub sałatka grecka 

2. carpaccio z burakó i pomarańczy lub tartaletka z pastą serowo-jajeczną 

3. rolada serowa lub tortilki z pastą serową 

4. galaretka z kurczakiem i warzywami lub tort z wątróbki 

5. półmisek mięs: schab, pasztet, torcik kurczakowy z warzywami lub karkówka, 

pasztet, kurczak nadziewany 

6. śledzie (2 rodzaje) lub ryba po grecku 

 

Dania gorące  (do wyboru 5, podawane na półmiskach): 

1. skrzydełka w sowie miodowo-sojowym lub udka zapiekane w sosie curry 

2. nadziewana papryka lub nadziewane pieczarki 

3. flaki lub forszmak 

4. żeberka w sosie miodowo-musztardowym lub żeberka ze śliwką 

5. naleśniki z kurczakiem i warzywami lub wątróbka smażona z pieczarkami lub 

jbłkami i cebulką 



Cena zawiera: 

1 zupę, 1 danie główne, 1 przystawkę, 5 dań gorących, zimne przekąski, soki 

(pomarańczowy, jabłkowy), woda z cytryną, pokój dla nowożeńców, korkowe, 1 ciasto do 

wyboru, kawa, herbata, pieczywo 

 

płatne dodatkowo: 

ZAIKS 

dekoracje 

kwiaty 

DJ 

fotograf 

napoje gazowane – 8 zł/os 

noclegi – 50 zł/os 

ciasto – 8 zł/os: szarlotka, sernik, biszkopt z czekoladą i migdałami, czekoladowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKIET II - 170 zł 

 

Menu: 

 

Zupa (do wyboru 1 pozycja)rosół, krem warzywny z curry, krem z buraka, krem z 

pomidora, barszcz z kołdunami,meksykańska 

 

Danie główne (do wyboru 1 pozycja) 

5. filet w sosie z suszonych pomidorów 

6. filet z ananasem i serem 

7. filet ze szpinakiem i serem w sosie tartar 

8. filet z cebulką i pieczarkami zapieczony w boczku 

 

ziemniaki, ryż lub pieczone ziemniaki, zesaw surówek (3) 

 

Zimne przekąski  (8 do wyboru, na stołach) 

1. caprise lub sałatka grecka 

2. carpaccio z buraków i pomarańczy lub rolle z ogórka i mascarpone 

3. rolada serowa i marchewkowa lub tortilki z pastą serową i z łososiem 

4. rurki z wątróbki nadziewane lub tort z wątróbki 

5. półmisek mięs: schab, pasztet, torcik kurczakowy z warzywami lub karkówka, 

pasztet, kurczak nadziewany 

6. śledzie (2 rodzaje) lub ryba po grecku 

7. galaretka z kurczakiem i warzywami lub koreczki 

8. tartaletki z pastą serowo-jajeczną lub jajka nadziewane oliwkami 

9. sałatka cesar lub śledź pod pierzynką 

10.  

 

Dania gorące  (6 do wyboru, podawane na półmiskach) 

1. skrzydełka w sowie miodowo-sojowym lub udka zapiekane w sosie curry 

2. nadziewana papryka lub nadziewane pieczarki 

3. flaki lub forszmak 



4. żeberka w sosie miodowo-musztardowym lub żeberka ze śliwką 

5. naleśniki z kurczakiem i warzywami lub wątróbka smażona z pieczarkami lub 

jbłkami i cebulką 

6. kotlet de volai lub karkówka w sosie śliwkowym/myśliwskim 

7. dorsz z warzywami lub wołowina z warzywami 

 

Cena zawiera: 

1 zupę, 1 danie główne, 1 przystawkę, 5 dań dorących, zimne przekąski, soki 

(pomarańczowy, jabłkowy), woda z cytryną, pokój dla nowożeńców, korkowe, 1 ciasto do 

wyboru, kawa, herbata, pieczywo 

 

płatne dodatkowo: 

ZAIKS 

dekoracje 

kwiaty 

DJ 

fotograf 

napoje gazowane – 8 zł/os 

noclegi – 50 zł/os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAKIET III - 210 zł 

 

Menu: 

 

Zupa (do wyboru 2 pozycje) rosół, krem warzywny z curry, krem z buraka, krem z 

pomidora, barszcz z kołdunami, meksykańska, gulaszowa 

 

Danie główne (do wyboru 1 pozycja) 

9. filet w sosie z suszonych pomidorów 

10. filet z ananasem i serem 

11. filet ze szpinakiem i serem w sosie tartar 

12. filet z cebulką i pieczarkami zapieczony w boczku 

 

ziemniaki, ryż lub pieczone ziemniaki, zesaw surówek (3) 

 

Zimne przekąski  (do wyboru 9, na stołach) 

1. caprise lub sałatka grecka 

2. carpaccio z buraków i pomarańczy lub rolle z ogórka i mascarpone 

3. rolada serowa i marchewkowa lub tortilki z pastą serową i z łososiem 

4. rurki z wątróbki nadziewane lub tort z wątróbki 

5. półmisek mięs: schab, pasztet, torcik kurczakowy z warzywami lub karkówka, 

pasztet, kurczak nadziewany 

6. śledzie (2 rodzaje) lub ryba po grecku 

7. galaretka z kurczakiem i warzywami lub koreczki 

8. tartaletki z pastą serowo-jajeczną lub jajka nadziewane oliwkami 

9. sałatka cesar lub śledź pod pierzynką 

10. łosoś w cieście francuskim lub tatar 

11. krewetki na rukoli z avokado lub łosoś na poduszce z kremu mascarpone 

12. pieczarki w panierce 

 

 



Dania gorące (6 do wyboru, podawane na półmiskach) 

1. skrzydełka w sowie miodowo-sojowym lub udka zapiekane w sosie curry 

2. nadziewana papryka lub nadziewane pieczarki 

3. flaki lub forszmak 

4. żeberka w sosie miodowo-musztardowym lub żeberka ze śliwką 

5. naleśniki z kurczakiem i warzywami lub wątróbka smażona z pieczarkami lub 

jbłkami i cebulką 

6. kotlet de volai lub karkówka w sosie śliwkowym/myśliwskim 

7. dorsz z warzywami lub wołowina z warzywami 

8. udka po pekińsku lub rolada z wieprzowiny z cebulą, ogórkiem i pieczarkami 

9. szaszłyk z marynowanącebulą podawany w chlebku lub polędwica wieprzowa w 

boczku w sosie wiśniwym/porzeczkowym 

 

Deser (do wyboru 1 pozycja): 3 marzenia, tiramisu, deser bite szkło 

 

Cena zawiera: 

1 zupę, 1 danie główne, 1 przystawkę, 5 dań dorących, zimne przekąski, soki 

(pomarańczowy, jabłkowy), woda z cytryną, pokój dla nowożeńców, korkowe, 2 ciasta do 

wyboru, kawa, herbata, ZAIKS, napoje gazowane 

 

płatne dodatkowo: 

dekoracje 

kwiaty 

DJ 

fotograf 

noclegi – 50 zł/os 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPRAWINY - 50 zł 

 

Stół szwedzki/bufet 

 

zupa (1 do wyboru) rosół, krem warzywny z curry, krem z buraka, krem z pomidora, 

barszcz z kołdunami 

danie główne (do wyboru 1 pozycja) kotlet mielony, schabowy, francuski 

zimne przekąski weselne 

kawa, herbata 

woda z cytryną/pomarańczą 

sałatka (do wyboru 1 pozycja): szefowej, cesar lub grecka 

soki 

ciasto 

napoje gazowane 5 zł/os 

 

 

 


