po czym wznosimy
toast za pomy

dla

szamy

.

1. Napoje


Pepsi, Mirinda, Tymbark, Woda

2. Owoce
3. Ciasta
4. Oscypki
5. Obiad
Zupa
(jedna do wyboru )


R



P



Krem pieczarkowy z ptysiami



Cebulowa z grzankami

Drugie danie
(do wyboru 2


i




Bitki w sosie borowikowym



Devolay



)




Zrazy z szynki wieprzowej




Kotlet schabowy



Rolada z indyka z nadzieniem do wyboru

Dodatki


Ziemniaki

Surówki
(trzy do wyboru)


Seler



B



Buraczki



Por



Marchewka



Mizeria(w sezonie letnim)

6.


kawa, herbata

7.
P

(dwie do wyboru)








S

nr II ( kurczak , ananas, kukurydza, jajko, cebula czerwona, szczypiorek)
ata lodowa, koperek, czerwona

papryka, czosnek, ser feta, oliwki)

( kalafior, ogórek kiszony, jajko, koperek)
( seler konserwowy, kukurydza, jajko, ananas, fasolka czerwona)
nanas)

Pieczywo
z sosem czosnkowym lub miodowym


Nuggetsy



Zimne Przystawki
(dwie do wyboru)



Jajko w sosie tatarskim



Galaretki do wyboru:



Pomidor z serem mozarella lub bundzem w sosie bazyliowym



Szpinakowa nutka (szpinak z serem feta)

8.
(jedno do wyboru)


Filet z grilla zapiekany z



koperkowym z bukietem jarzyn gotowanych




9.
(jedno do wyboru)






Placek po zbójnicku
rowym/ pieczarkowym
Dramsztyki z sosem czosnkowym + pieczywo

10.
(jedno do wyboru)



Flaczki + pieczywo

Opcjonalnie
Deser



Gruszka w sosie waniliowym



1. Napoje


Pepsi, Mirinda, Tymbark, Woda

2. Owoce
3. Ciasta
4. Oscypki
5. Obiad
Zupa
(jedna do wyboru)




Krem

Drugie danie
(jedno


do wyboru)
z szynki wieprzowej w sosie




Rolada z indyka



Dodatki


Ziemniaki




Kl

Surówki
(trzy do wyboru)



Kapusta czerwona



Kapusta kiszona



Mizeria (w sezonie letnim)



6. Deser


7.


Kawa



Herbata

8.

(dwie do wyboru)


-





buraczkowa (buraczki marynowane, ogórek konserwowy, cebula, czosnek, jajka, chrzan, sos )
Tradycyjna jarzynowa

Pieczywo
Zimne przystawki
(dwie do wyboru)




-

9.
(jedno do wyboru)





Golonko z kapust



lub bukietem warzyw

10.
(jedno do wyboru)



Krokiet z barszczykiem czerwonym
barszczykiem czerwonym

11. Opcjonalnie
Deser



o z lodami





Tort



Alkohol



Dekoracja weselna karczmy

ciasto,
.

kontakt: 18 20 73 138 lub +48 604443402

