MENU WESELNE
*Uroczyste powitanie chlebem i solą
*Toast (szampan we własnym zakresie)

OBIAD
*Weselny rosół z makaronem
*Kluski 2 rodzaje, sos pieczeniowy(ziemniaki na życzenie)
*Rolada wieprzowa, pieczeń, kaczka, udko lub panierowana pierś z
kurczaka
*Surówka z białej kapusty, kapusta czerwona

DESER
*Kawa
*Deser lodowy
*Ciasta, ciasteczka, cukierki, owoce we własnym zakresie

ZIMNA PŁYTA
*Wybór wędlin i serów, pieczywo, masło
*2 sałatki/do wyboru:
Cezar z grillowanym kurczakiem, brokułowa z sosem
czosnkowym,makaronowa z suszonymi pomidorami i
rucolą,makaronowa z brokułami i tuńczykiem,meksykańska z mięsem
mielonym i nachosami,tortellini ,gyros, z kebabem,meksykańska z
ananasem i inne
*Mięso w galarecie
*Tortille z łososiem wędzonym i szynką(2 rodzaje)

*Ślimaczki z ciasta francuskiego z dipem meksykańskim
*Krążki cebulowe
*Kuleczki warzywne z dipem czosnkowym
*Jajka z pastą tuńczykową
*Nadziewane rolsy z szynki z sosem
*Śledź z cebulką lub ryba w occie lub kurczak w zalewie
*Pieczony ser camembert z żurawiną

1 KOLACJA
*Ziemniaki,frytki,risotto
*Surówka z białej kapusty z papryką lub /pekińska lub/ sałata lodowa z
rucolą i sosem vinegrete,
i bukiet warzyw gotowanych
*Mięso 4/ do wyboru:
Devolay,karczek zapiekany,karczek z grilla,piersi z kurczaka
faszerowane,łódki drobiowe z pieczarkami,golonko lub żeberka w
kapuście,pierś z kurczka otulona szynką schwardzwaldzką, polędwiczki w
sosie grzybowym,roladki schabowe w sosie śmietanowym, piersi z
kurczaka w sosie śmietanowym,szaszłyk,tradycyjny kotlet schabowy,kotlet
po hawajsku z ananasem, grillowana pierś z kurczaka z pomidorem i
mozzarellą, kurczak pod pierzynką,nugetsy,panierowany kotlet
drobiowy,siekana pierś z warzywami w ziołach prowansalskich,kotleciki
warzywne z kalafiorem

*WJAZD TORTU WESELNEGO(tort we własnym zakresie) *Kawa
Godzina do ustalenia…………………………..

2 KOLACJA/2 do wyboru
*Bigos, bogracz, strogonow, gulasz drobiowy z kluseczkami, barszcz z
krokietem, placek po węgiersku

POPRAWINY / DO USTALENIA
Możliwe opcje poprawin: OBIAD I KAWA/ OBIAD,KAWA,ZIMNA PLYTA /
OBIAD, KAWA, ZIMNA PŁYTA, KOLACJA

*DLA GOŚCI PREFERUJĄCYCH DANIA NP.WEGETARIAŃSKIE
DOSTOSOWUJEMY ODPOWIEDNIO PODAWANE DANIA
*NAPOJE WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB ZA DOPŁATĄ 25ZŁ/OS/1 DZIEŃ
*NAPOJE GORĄCE BEZ OGRANICZEŃ
*ALKOHOLE,SZAMPAN,CIASTA,CIASTECZKA,OWOCE,CUKIERKI ,
DEKORACJE ŻYWYMI KWIATAMI -WE WŁASNYM ZAKRESIE
*OPRAWA MYZYCZNA, FOTOGRAFICZA, WIEJSKI STÓŁ, SŁODKI STÓŁ-WE
WŁASNYM ZAKRESIE
*OPŁATA ZAIKS 150-200 ZŁ(opłacany przez parę młodą lub zespół muzyczny\dj)
*CENA WESELA ZAWIERA :
*NAPIS PODŚWIETLANY

LOVE

* POKROWCE NA STOŁY I KRZESŁA
*PODSTAWOWY WYSTRÓJ :OZDOBY Z KWIATÓW SZTUCZNYCH ITD
*PODŚWIETLANA BRAMKA OZDOBNA
*KĄCIK ZABAW DLA DZIECI ORAZ ZEWNĘTRZNY PLAC ZABAW I OGRÓD
*OPŁATA KORKOWA
*CENA WESELA ZA JEDEN DZIEŃ……………..
*CENA WESELA ZA DRUGI DZIEŃ……………..
*Informację o ostatecznej ilości osób oraz 70% ostatecznej kwoty należy dostarczyć na 7 dni
przed planowanym weselem. Reszta płatna po zakończeniu imprezy.

KARCZMA U KAROLA RUDNO UL.GLIWICKA 42
601 313 274 (32)2303274

