Menu Weselne II
POWITANIE MŁODEJ PARY CHLEBEM I SOLĄ PRZEZ RODZICÓW
WZNIESIENIE TOASTU LAMPKĄ WINA MUSUJĄCEGO

Zupa

Zakąski zimne

* jedna zupa do wyboru

Rosół z domowym makaronem
Krem z pomidorów
Krem z cukinii

Danie główne
* trzy dania do wyboru,
serwowane na paterach,
*dwie porcje mięsne dla jednej osoby:

Pierś indycza w sosie miodowobalsamicznym
Zrazy z wieprzowiny
Rolada z karkówki z rozmarynem
Polędwiczki wieprzowe w sosie
grzybowym
Łosoś pieczony

Łosoś wędzony
Schab ze śliwką w maladze
Pstrąg w galarecie
Sałatka z kurczakiem, ananasem i
kukurydzą
Śledź w dwóch smakach
Kurczak faszerowany fetą i oliwkami
Pasztet pieczony
Ryba po grecku
Mix ze świeżych sałat z kiełkami

Dodatki
Masło, pieczywo, sosy zimne,
marynaty

Dodatki
*trzy do wyboru

Dwa dania gorące

Ziemniaki gotowane
Frytki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza gryczana

*jedno do wyboru

Strogonoff
Zupa gulaszowa
*jedno do wyboru

*trzy do wyboru

Marchewka z groszkiem
Buraczki zasmażane
Fasolka szparagowa z sezamem
Brokuły
Bukiet surówek

Deser
Lody wielosmakowe z owocami

Cena 210 zł/osoba

* sześć do wyboru
* pięć porcji dla jednej osoby:

Barszcz z pasztecikiem
Żurek z białą kiełbasą

Napoje
kawa, herbata, woda mineralna z
cytryną- bez ograniczeń
soki owocowe 1 l / osoba

Patery z owocami

Dzieci do lat 3 GRATIS, dzieci od 4 do 10 lat 100 zł

Podana cena zawiera: podatek 8% VAT, dekorację sali restauracyjnej, obsługę.
Informacje i rezerwacje:
Tel.: +48 662 204 507
rezerwacja@hotelczterybrzozy.pl

Hotel Cztery Brzozy***
ul. Skromna 1, 80-180 Kowale,
tel. +48 (58) 309 09 09, +48 (58) 300 10 17
www.hotelczterybrzozy.pl

Dodatkowo proponujemy :
Ciasta domowe – 15 zł/osoba
Tort /smaki do wyboru/ - 15 zł/ osoba
Stół wiejski - ok. 10 kg –1300 zł
Prosie – na ok. 40 osób – 900 zł
Dzik – na ok. 80 osób – 1500 zł
Noclegi – pokój 2-osobowy – od 180 zł
Pokrowce na krzesła – 9 zł/ 1 szt.
Kokardy na krzesła – 5 zł/ 1 szt.
Obsługa barmańska + pokaz (ok.20min.) – od 1700 zł

Zapraszamy do Hotelu na spotkanie. 

Informacje i rezerwacje:
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rezerwacja@hotelczterybrzozy.pl

Hotel Cztery Brzozy***
ul. Skromna 1, 80-180 Kowale,
tel. +48 (58) 309 09 09, +48 (58) 300 10 17
www.hotelczterybrzozy.pl

