
 

 
Wesele Diamentowe 

 - 219 zł 

 
 

Zupy: 
(jedna zupa do wyboru, serwowana dla każdego gościa - 250ml/os.) 

 
Tradycyjny rosół z makaronem 

Krem ze świeżych pomidorów z mozzarellą 
Zupa z borowików z lanymi kluskami 

Dania mięsne: 
 (cztery dania mięsne do wyboru, podawane na półmiskach - 320g/os.) 

 
Rolada z kurczaka z brokułami w złocistej panierce  

Grillowany filet z kurczaka faszerowany serami pleśniowymi i suszonymi pomidorami  
Indyk zapiekany z pomidorami i serem mozzarela  

Grillowany schab z pieczarkami i serem 
Karczek pieczony w sosie śliwkowym 

Polędwiczka wieprzowa nadziewana szpinakiem i serem feta 
Biki wołowe w sosie cebulowym  

Frykadelki wołowe nadziewane grzybami w sosie własnym 
Łosoś na szpinaku  

Dorsz w sosie polskim  

Dodatki: 
 (sześć rodzajów dodatków do wyboru podawane na półmiskach, bez ograniczeń) 

 
Ziemniaki pieczone z ziołami 

Aksamitne puree ziemniaczane 
Tradycyjne kluski śląskie 

Makaron z kaszą i grzybami  
Surówka colesław z czerwonej kapusty 

Marchewka z czosnkiem i prażonym słonecznikiem  
Sałatka z buraczków na zimno  

Kapusta pekińska z kukurydzą i sosem majonezowym  
Tradycyjna sałatka z por  

Bukiet sałat z warzywami i sosem winegret 

 

  

Bufet słodki: 
(300g/os) 

 
Sernik po wiedeńsku  

Tradycyjna szarlotka z cynamonem  
Ciasto biszkoptowe z owocami  

Mus tiramisu  
 Galaretki w trzech kolorach  

Krem czekoladowy z wiśniami  

 



 

Bufet wiejski: 
(dania kuchni tradycyjnej podawane w bufecie, 280g/os.) 

 
Tradycyjny bochen chleba  

Wiejski smalec z prażonym bekonem  
Swojskie specjały (salceson, kabanosy, wędliny, kaszanka) 

Marynaty, ogórki kiszone, żurawina, chrzan 

Zakąski na zimno: 
(dania podawane do stołu na półmiskach lub w formie bufetu, 500g/os.) 

 
Śledź w sosie musztardowo – miodowym   

Półmisek pieczeni staropolskich 
Sałatka z makaronem i wędzonym kurczakiem  

Pieczony łosoś na toście  z musem szpinakowym  
 Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem  

Sałatka z warzywami i owczym serem  
Jaja faszerowane kolorowymi musami  

Polędwiczka na grzance z grzybami leśnymi  
Kurczak tandoori z sosem jogurtowym 

Schab w galarecie  z musem chrzanowym  
Bułki na gorąco, masło 

Kolacje: 
(dwie kolacje serwowane o wyznaczonej godzinie) 

 
Wieprzowina w pięciu smakach z ryżem curry 150g/120g  

Pałki z kurczaka z dufinkami  130g/120g  

Napoje: 
 (bez limitu) 

 
Sok owocowy – dwa smaki, woda mineralna 

Herbata, kawa 


