Menu 210,00 zł
 Powitanie chlebem i solą
 Wino musujące do toastu
Zupa
(do wyboru 1 rodzaj )
 Kryształowy rosół z makaronem
 Krem z dyni z płatkami dyni
 Krem z brokuła z płatkami
 Krem z selera z jabłkiem
Dania główne
(podane na półmiskach do wyboru 3 rodzaje)
 Podudzie z kurczaka
 Filet z kurczaka tkany czosnkiem i boczkiem
 Kotlet devolay
 Zrazy wieprzowe z warzywami
 Kotlet schabowy
 Polędwiczka wieprzowa faszerowana serem góralskim
 Cordon blue
Dwa rodzaje sosu:
 Pieczeniowy
 Pieczarkowy
Dodatki
(podane na półmiskach do wyboru 3 rodzaje)
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki z koperkiem
 Ziemniaki w łupinie
 Kluski śląskie
Surówki
(na półmiskach do wyboru 3 rodzaje)
 Buraki
 Surówka colesław
 Warzywa gotowane
 Bukiet kruchych sałat
 Surówka z marchewki
 Kapusta czerwona duszona

Deser
(do wyboru 1 rodzaj)
 Crem brulee
 Panna cotta z musem malinowym podana w szkle
 Mus waniliowy podany z sosem czekoladowym
Zimna płyta
 Sery
 wędliny
 Dip czosnkowy
 Mięsa pieczyste
 Kawałki smażonej szynki drobiowej z fasolą szparagową
 Śledź w sosie pomidorowym i sosie śmietanowym
 Melon z szynką dojrzewającą
 Sałatka włoska
 Sałatka grecka
 Pieczywo
 Masło
 Owoce filetowane (sezonowe)
Kolacja I
(do wyboru 1 rodzaj)
 Karczek faszerowany pieczarkami, ryż pila, warzywa pieczone
 Karmazyn pieczony z limonką, cząstki ziemniaka smażone, sałatka z pora i jabłka
Kolacja II
(do wyboru 1 rodzaj, kolacja podawana na sali)
 Karkówka pieczona w rozmarynie, sos kurkowy, ziemniak w łupinie
 Udziec wieprzowy krajany na sali, kapusta zasmażana, ziemniaki w folii, sosy
Kolacja III
(do wyboru 1 rodzaj)
 Żurek z ziemniakami
 Barszcz z pasztecikiem mięsnym
Na paterach
 Szarlotka
 Sernik z polewą
 Kruche ciasteczka

Napoje
(nielimitowane)
Kawa, herbata, napoje gazowane, woda, soki owocowe
Pakiet alkoholowy bez ograniczeń - 59,00 zł/os.

Wódka, wino białe i czerwone, piwo lane z beczki
Przystawka
(dodatkowo płatna )
 Pate z kurzych wątróbek z marynowaną gruszką
 Vitello tonnato ze schabu z sosem z tuńczyka i kaparów

Promocje na sezon weselny 2019
Menu weselne 220,00 zł

Przy rezerwacji terminu na rok 2019 atrakcje dodatkowe gratis
- Fotobudka na czas 3h
- Ciężki dym do pierwszego tańca
- Oświetlenie Led 20 punktów

Dzieci do lat 4 - menu gratis
Dzieci od lat 5 do 9 – 50% wartości menu

www.krysztalowewzgorze.pl
biuro@krysztalowewzgorze.pl
tel: 530-688-394

Kryształowe Wzgórze
ul. Beskidzka 59
34-312 Międzybrodzie Żywieckie

210,00 zł

