Sala bankietowa SADOVA
MENU WESELNE
240zł na osobę
Powitanie Gości lampką szampana

Obiad
Zupy:

 Rosół z makaronem
Główne danie (5 porcje/ os. , 7 do wyboru):











Schab z kieszonką
Polędwiczki w sosie kurkowym
Karkówka pieczona w sosie ciemnym
Schab soute w cieście czosnkowym
Zrazy wołowe
Udka kacze z jabłkami
Stek z łososia ze szpinakiem
Roladka drobiowa z pieczarką
Rolada ze śliwką

Dodatki:









Ziemniaki z koperkiem
Kluski śląskie
Frytki
Ziemniaki pieczone
Bukiet surówek- 4 rodzaje
Bukiet warzyw
Marchewka z groszkiem
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Ciasto oraz deser:
 Panna Cotta z malinami i listkiem mięty

Zimne zakąski (3 porcji/ os., 5 do wyboru; godz. po cieście lub do uzgodnienia
z kelnerem):















Schab z masłem chrzanowym
Schab faszerowany z borowikami
Polędwiczki ze szpinakiem
Polędwiczki z orzechami
Szynka parmeńska z melonem
Szynka z zieloną szparagom
Łosoś wędzony z serem feta i bazylią
Śledź z kolorowym pieprzem
Śledź z kurkami
Deska serów
Jajka faszerowane kawiorem
Pasztet z kaczki z żurawiną
Naleśniki z musem łososiowym

Sałatki (3 do wyboru):

 Sałatka z serem gorgonzolla
 Sałatka nicejska





Sałatka grecka (mix sałat, pomidor, ogórek, oliwki, czerwona cebula, feta, sos vinegret)
Torcik z mozzarelli
Sałatka z anchois
Sałatka z brokułami i polędwicą w płatkach migdałowych

Godzina 21.30:
 Zupa gulaszowa
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Godzina 23.30:
 Tort Weselny

Gorąca kolacja godz.1.00 (2 porcji/ os.):






Golonka po bawarsku
Szaszłyki drobiowe
Kapusta młoda zasmażana
Borowiki w śmietanie
Musztarda chrzanowa

Nad ranem – dla wytrwałych (godz. 3.00):
 Flaki
 Krem borowikowy

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
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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. Powstańców Wlkp. 24
Tel: 609-822-400; www.domkiuanny.com.pl, e-mail.aniamill@autograf.pl
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