Sala bankietowa SADOVA
MENU WESELNE
220zł na ososbę
Zupy (1 do wyboru):





Rosół z makaronem
Krem z buraków z grzankami
Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Krem z białych warzyw ze słonecznikiem

Główne danie (6 porcje/ os., 8 do wyboru):















De volaille z masełkiem
Koperty schabowe faszerowane grzybami i serem
Karkówka w sosie pieczeniowym
Tradycyjny panierowany kotlet schabowy
Udko z kurczaka
Roladki mielone otulone boczkiem
Ryba w sosie koperkowym
Roladka z fileta ze szpinakiem
Żeberka po cygańsku
Filet z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem mozzarella
Delikatny filet z łososia serwowany ze szpinakiem
Filet po Hawajsku
Steki z udek z warzywami z grilla
Zawijaniec z kapustą i grzybami
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Sala bankietowa SADOVA
Dodatki:








Ziemniaki z koperkiem/ pieczone (do wyboru)
Kluski śląskie
Frytki
Buraczki
Bukiet surówek- 3 rodzaje
Mix sałat z sosem vinegret i słonecznikiem
Bukiet warzyw

Desery (1 do wyboru):
 Gorąca szarlotka serwowana z lodami
 Deser lodowy z owocami
 Galaretka z owocami pod pierzynką

Zimne zakąski (3 porcji/ os., 6 do wyboru):












Tymbaliki – zimne nóżki
Pasztet własnej roboty
Ryba po grecku
Tartinki
Duet mięs wieprzowych
Galantyna z kurczaka w otulinie z marchewki
Szynka z twarożkiem
Tatar wołowy z jajkiem w środku
Schab finezja
Szpinakowy omlet z wędzonym łososiem
Roladka drobiowa

SADOVA
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Sałatki (3 do wyboru):







Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka (mix sałat, pomidor, ogórek, oliwki czerwona cebula, feta,sos vinegret)
Sałatka cezar (mix sałat, grillowany kurczak, brzanki, sos)
Sałatka gyros (kapusta pekińska, pomidor, ogórek kiszony, grillowany kurczak, sos)
Sałatka capresse (pomidor z mozzarellą, sos ziołowy
Sałatka carpaccio (pieczone buraki z humusem)

Gorąca kolacja (2 porcji/ os., 3 mięsa do wyboru):








Szaszłyk z warzywami
Stek wieprzowy mielony z cebulką
Golonka pieczona
Gołąbki koktajlowe
Cepeliny z okrasą z cebuli i wędzonego boczku
Kapusta zasmażana
Pieczywo

Po północy:
 Barszcz czerwony z krokietem/ pasztecikiem
 Zupa gulaszowa

Nad ranem – dla wytrwałych:
 Żurek z kiełbasą i pieczywem
 Flaki
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Ekstra:





Bufet kawowo – herbaciany – bez ograniczeń
Bufet słodki – 300g/ os
Patery owoców – 150g/ os
Woda mineralna w dzbankach z cytryną i listkiem mięty – bez ograniczeń

Dodatkowo w cenie:
 Nocleg dla Pary Młodej w apartamencie
 Powitanie gości lampką wina musującego
 Dekoracja podstawowa (pokrowce na krzesła, białe obrusy, skirtingi, bankietówki)

Dodatkowo proponujemy:








Fontanna czekoladowa z owocami cząstkowymi i dodatkami
Płonący udziec wieprzowy z dodatkami
Prosiak pieczony z kaszą
Stół wiejski
Candy bar
Barman
Piwo butelkowe 0,5l , Kega 30l – 300zł; Kega 50l – 500zł

od 600zł
od 600zł
od 900zł
od 400zł
od 500zł
od2500zł

Dodatkowe informacje:





Fotograf, zespół – 50% ceny
Dzieci do lat 3 – gratis
Dzieci od 3- 7 lat – 50% ceny
Poprawiny do 6 godzin – od 30zł/ os., w przypadku przedłużenia dodatkowa opłata
w wysokości 200zł za każdą rozpoczętą godzinę
 Noclegi dla gości weselnych 55zł/ os, śniadanie 20zł/ os

W/w ceny są cenami brutto

Milwicz Anna
Domki u Anny
Sala bankietowa SADOVA
62-561 Ślesin, ul. Powstańsów Wlkp. 24
Tel: 609-822-400; www.domkiuanny.com.pl, e-mail.aniamill@autograf.pl

