ZAJAZD POD JESIONAMI
Tel: 511-161-236

Menu podstawowe w cenie 160 zł. od osoby
DANIA CIE PŁE
Rosół z makaronem, Pieczarkowa z grzankami, Selerowa krem, Brokułowa krem
Kotlet schabowy zapiekany z pieczarką i serem na wierzchu
Kotlet schabowy z boczkiem, serem i pomidorami
Pieczony filet drobiowy z sosem beszamel
Zrazy mielone nadziewane grzybami w sosie
Schab faszerowany mięsem wieprzowym lub drobiowym w sosie.
,
......w sosie pieczeniowym, borowikowym, z grzybów leśnych, żurawinowym,
+ ziemniaki, zestaw trzech surówek (w zależności od sezonu)

II Danie (do wyboru)
Kotlet de Volaille, Filet po parysku (z ananasem i serem żółtym),
Udko pieczone faszerowane pieczarkami, Szaszłyk drobiowy,
+ ryż lub ziemniaczki opiekane z cebulką lub ziemniaczki po staropolsku + surówka

III Danie (do wyboru)
Flaczki, Strogonoff, Bogracz Gulasz, Wołowina po burgundzku, Placek po Węgiersku,
Udziec wieprzowy strojnie przybrany z dodatkiem chrzanu i musztardy + kasza gryczana lub kapusta
zasmażana

IV Danie (do wyboru)
Barszcz czerwony z kapuśniaczkiem lub pasztecikiem, Barszcz biały z jajkiem, Krem czosnkowa,
Zupa chrzanowa

PRZYSTAWKI
Zestaw dwóch śledzi np.. śledzie i oleju, po węgiersku, po japońsku, rolmopsy, po cygańsku,
po łowicku, w pierzynce, w śmietanie
Pstrąg faszerowany łososiem lab szpinakiem,
Rolada szpinakowa z serem feta,
Zestaw trzech galaretek np.. galaretka drobiowa, wieprzowa, schab w galarecie, galantyna drobiowa
Dwie sałatki np.: warzywna, pieczarkowa, brokułowa, kurczak z ananasem,
Wędlina, mięsiwa pieczone, pasztety,
Pieczywo wraz z chlebkiem weselnym
Napoje gorące: kawa, herbata (bez ograniczeń)
Napoje gazowane : Pepsi, Sprint, Mirinda, woda mineralna gazowana, niegaz. (bez ograniczeń)
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka (bez ograniczeń)
Proponujemy dodatkowo ciasta w cenie 12 zł od osoby
Proponujemy dodatkowo deser w cenie 12 zł od osoby
W cenie : wynajem sali, sprzątanie, obsługa, elementy dekoracji sali, pokój z sejfem dla Nowożeńców
We własnym zakresie: alkohol, szampan, ciasto, tort, owoce, balony do dekoracji

POKOJE HOTELOWE 80 zł. OD OSOBY
REZERWACJA SALI W MOMENCIE PODPISANIA UMOWY I WPLACENIU ZADATKU
ZADATEK NIE MNIEJSZY NIZ 1000 ZŁ.

