
 Menu III

Diamentowy Ogród

339zł/os
Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz poczęstunek winem musującym

Zupy:
(jedna propozycja do wyboru)

š Domowy rosół z makaronem

š Krem z selera podawany z migdałami i sosem bazyliowym

Danie główne:
(2,5 porcji na osobę)

Rolada śląska (z kiełbasą, boczkiem, ogórkiem kiszonym i musztardą)

Złocisty schab otulony migdałami nadziewany serem i szynką

Grillowane polędwiczki duszone w sosie grzybowym

Dorsz z sosem limonkowo-tymiankowym

Dodatki:

Kluski śląskie, ziemniaki z patelni z cebulką, ziemniaki z masłem i koperkiem

Deser:

Sałatka wiosenna z winegretem, zestaw surówek, czerwona kapusta z żurawiną

(jedna propozycja do wyboru)

š Lody z musem malinowym 

š Waniliowa panacotta skropiona sosem z dzikich jagód



Zimna płyta:

Kolacja II:

š Płonąca kita wędzona na kapuście zasmażanej z leśnymi grzybami

(jedna propozycja do wyboru)

serwowana przez Szefa Kuchni

Kolacja I:

(jedna propozycja do wyboru)

(uzupełniana przez cały czas trwania przyjęcia)

š Schab z oscypkiem boczkiem i pomidorem z frytkami i sałatką wiosenną.

Deski serów tradycyjnych i europejskich z winogronami i konfiturą, deski wędlin domowych i 

włoskich,    szynka parmeńska z melonem, indyk w maladze, tymbaliki z kurcząt, ozorki w 

galarecie, śledzie na kilka sposobów, pasztet Szefa Kuchni ze śliwką, sałatka włoska z rukolą i 

parmezanem, sałatka jarzynowa tradycyjnie przyrządzona, mozzarella z pomidorami w zapachach 

bazylii, łódeczki z cykorii z wędzonym sandaczem i świeżym imbirem, śliwki kalifornijskie 

pieczone z soczystym boczkiem, koreczki, pieczywo, masło

š Złocisty filet z kurczaka zapiekany z oscypkiem i pomidorami serwowany z frytkami                          

oraz sałatką wiosenną

(jedna propozycja do wyboru)

Dodatki: Chleb, musztarda, chrzan

š Zupa gulaszowa na ostro

 

š Żurek staropolski z kiełbasą

Kolacja III:

Słodki bufet

Soki (pomarańcz, jabłko,grejfrut,czarna porzeczka)

š Rubinowy barszcz z krokietem

Owoce sezonowe i egzotyczne

Napoje zimne i gorące:

Tort

Kawa, herbata

Wódka, Wino,Piwo,Prosecco – bez ograniczenia, 

Woda gazowana i niegazowana
Napoje gazowane ( cola, fanta, sprite, tonic ) bez ograniczenia podane w formie bufetu

serwowana przez Szefa Kuchni na Sali

š Góralskie żeberka cięte z metra, podane na aromatycznej kapuście zasmażanej z leśnymi 

grzybami  
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