KRYSZTAŁOWE WZGÓRZE

MENU WESELE
ZUPA
(DO WYBORU 1 POZYCJA)
Kryształowy rosół z makaronem
Krem z pomidorów z mozzarellą

DANIE GŁÓWNE
(PODANE NA PÓŁMISKACH DO WYBORU 4 RODZAJE)
Podudzie z kurczaka faszerowane musem z indyka
Filet z kurczaka tkany czosnkiem i boczkiem
Kotlet devolay
Zrazy wieprzowe z warzywami
Kotlet schabowy
Polędwiczka wieprzowa faszerowana serem góralskim
Cordon blue
Pieczeń wieprzowa z cebulką

SOSY
(DO WYBORU 2 POZYCJE)
Pieczeniowy
Pieczarkowy
Chrzanowy
Serowy

DODATKI
(DO WYBORU 3 POZYCJE)
Ziemniaki z koperkiem
Ziemniaki w łupinie
Kluski śląskie
Gnocchi bazyliowe

SURÓWKI
(DO WYBORU 3 POZYCJE)
Buraki
Surówka coleslaw
Warzywa gotowane
Surówka z marchewki
Kapusta czerwona duszona
Surówka z selera
Brukselka z bułką tartą

DESER
(DO WYBORU 1 POZYCJA)

Crem brulee
Panna cotta z musem malinowym podana w szkle
Mus waniliowy podany z sosem czekoladowym
Mus czekoladowy z nutą pomarańczy i granatem
Fondant czekoladowy z sosem wiśniowym

ZIMNA PŁYTA
Antipasto serów
Antipasto wędlin
Ananas z pomadą miętową
Polędwiczka faszerowana szpinakiem
Schab z kabanosem
Mini caprese
Szparagi zawijane w szynce parmeńskiej
Ryba po grecku
Śledz w sosie śmietanowym
Sałatka jarzynowa
Sałatka brokułowa
Bufet sałatkowy z różnorodnymi warzywami oraz dipami
Pieczywo
Masło

SŁODKOŚCI
Szarlotka
Sernik z brzoskwiniami
Ciasto czekoladowe
Ciasto malinowe
Kruche ciasteczka
Owoce filetowane (sezonowe)

KOLACJA I
(DO WYBORU 1 POZYCJA)
Szaszłyk wieprzowy, kasza bulgur z morelą i suszonym pomidorem, sos pieprzowy
Karkówka faszerowany pieczarkami, ryż pila, warzywa pieczone
Karmazyn pieczony z limonką, cząstki ziemniaka smażone, sałatka z pora i jabłka

KOLACJA II
(DO WYBORU 1 POZYCJA)
Karkówka pieczona w rozmarynie, sos kurkowy, ziemniak w łupinie
Udziec wieprzowy krajany na sali, kapusta zasmażana, ziemniaki w folii, sosy
Morszczuk ze skórą, podany z placuszkami z buraka i szpinaku, polewany oliwą

KOLACJA III
(DO WYBORU 1 POZYCJA)
Żurek staropolski na boczku z ziemniakami
Barszcz z pasztecikiem mięsnym
Gulasz drobiowy z oliwkami
Ostra zupa węgierska
Flaczki szefa kuchni z pieczywem

NAPOJE
(NIELIMITOWANE)
Kawa, herbata, napoje gazowane, woda, soki owocowe 100% jabłko i pomarańcz

PAKIET ALKOHOLOWY BEZ OGRANICZEŃ- 49,00 ZŁ/OS.
Wódka, wino białe i czerwone, piwo lane z beczki

PRZY REZERWACJI TERMINU NA ROK 2022/2023
ATRAKCJE DODATKOWE GRATIS !
Fotobudka na czas 3h
Ciężki dym do pierwszego tańca oraz tortu
Oświetlenie Led (dowolna kolorystyka)
Bon do cukierni o wartości 100,00 zł na tort
Płatki róż na powitanie pary młodej

DODATKOWO ZAPEWNIAMY
Powitanie chlebem i solą, zgodnie z tradycją oraz powitanie Gości weselnych lampką
wina musującego

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

