
Menu na wesela
(oferta obowiązuje dla rezerwacji dokonanych po 1.10.2019)

W cenie każdego z wariantów
Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz toast lampką wina musującego

Nielimitowany pakiet napojów: kawa, herbata, sok pomarańczowy, jabłkowy, woda
niegazowana

Rabaty
Dzieci do lat 4- bezpłatnie, dzieci w wieku 4-10 lat oraz obsługa techniczna (fotograf, DJ,

zespół, kamerzysta, animator dla dzieci itp)- 50%

Wariant I
Obiad

Przystawka
Pasztet domowy/ mus żurawinowo- chrzanowy

Zupy
Rosół z makaronem

Bazyliowy krem z pomidorów
Dania główne

Fileciki z piersi kurczaka zapiekane z ratatuille i mozzarellą
Tradycyjny schabowy w razowej panierce

Dorsz zapiekany w pomidorach
Dodatki: ziemniaki z wody, ziemniaki pieczone w ziołach

Świeże sałaty z pomidorem, ogórkiem i winegretem, kapusta na krótko, surówka z białej
kapusty

Słodki bufet
Mini desery- mus sernikowy

Filetowane owoce z małych, szklanych porcjówkach
Ciasto (różne ciasta w formie małych ciasteczek w papilotkach)

Zimne przekąski
Karczek pieczony w przyprawach/ sos śliwkowy

Plastry schabu w galarecie/ sos gribiche
Plastry piersi kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami, szpinakiem i serem

Tymbaliki drobiowe z marchewką i zielonym groszkiem
Śledziki w śmietanie z cebulką

Roladka z łososia faszerowana salsą z michunki i pomidorów
Mini sałaty podane w małych, szklanych porcjówkach (z grillowanym kurczakiem, z

oliwkami i fetą, z suszonymi pomidorami, brie i sezamem)

Danie gorące w nocy
Barszcz czerwony/ paszteciki z mięsem/ paszteciki z kapustą i grzybami

Cena 200 zł/os



Wariant II
Obiad

Przystawka
Carpacio z buraka z kozim serem i musem morelowym

Zupy
Minestrone z kulkami makaronowymi

Żurek z białą kiełbasą
Dania główne

Zraziki z karkówki/ sos pieczeniowy
Fileciki z piersi kurczaka/ sos z sera pleśniowego

Fileciki z sandacza/ sos z leśnych grzybów

Słodki bufet
Mini desery- mus czekoladowy z wiśniami, creme brulle

Filetowane owoce podane w wydrążonych arbuzach
Ciasto (różne ciasta w formie małych ciasteczek w papilotkach)

Zimne przekąski
Plastry roladek z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami

Plastry roladek z kurczaka z pesto i serem
Plastry polędwiczki z sosem gribiche

Plastry polędwiczki z grzybami
Plastry tortilli z warzywami

Sery
Pasztet z dziczyzny z żurawiną i chrzanem
Delikatnie glazurowane fileciki z pstrąga

Łosoś wędzony na gorąco podany na sałatach salsą z pomidorów
Mini sałaty podane w małych, szklanych porcjówkach (z mozzarelą i pomidorkami cherry, z

suszonymi pomidorami, brie i sezamem, z oliwkami i fetą, z grillowanym kurczakiem)
Marynaty i dipy

Danie gorące w nocy
Zupa gulaszowa z mięsem wieprzowym i warzywami

Cena 
Soboty, długie weekendy, święta oraz dni poprzedzające długie weekendy- 250 zł/os

Pozostałe dni tygodnia 235 zł/os



Wariant III
Gorące posiłki (serwowane co 1,5- 2 godz)

Posiłek I
Zupy

Zupa z leśnych grzybów
Żurek z białą kiełbasą

Dania główne
Zraziki z wołowiny z boczkiem, cebulką i ogórkiem kiszonym

Fileciki z sandacza w sosie ze świeżych ziół
Ziemniaki pieczone w ziołach, kopytka

Świeże sałaty z pomidorem, ogórkiem i winegretem

Posiłek II
Fileciki z piersi kurczaka w sosie ze szparagów

Bitki ze schabu duszone w pieczarkach i cebulce
Ziemniaki z wody, ryż z warzywami

Posiłek III
Pierogi ruskie jarskie/ okrasa z cebulki

Pierogi z dziczyzną/ okrasa z boczku i cebulki

Posiłek IV
Gulasz z wołowiny z ogórkiem kiszonym i papryką/ bagietka

Zimny bufet
Uzupełniany stolik wiejski

Kiełbasy wędzone (tradycyjna, jałowcowa, krakowska, lisiecka)
Mięsa wędzone (polędwica parzona, surowa, szynka, baleron)

Ryby wędzone (łosoś, pstrąg)
Wędzone sery w przyprawach

Metka, smalec
Ogórki kiszone

Marynaty
Sałaty, pomidory, ogórki świeże, papryka, oliwki, feta, suszone pomidory, kawałki

grillowanego kurczaka, winegret- składniki do samodzielnej kompozycji sałat

Bufet słodki
Mini desery (mus sernikowy, pana cotta z sosem malinowym, mus czekoladowy z

wiśniami, creme brulle)
Mini tartoletki z kremem i owocami

Mini ptysie z kremem
sernik, jabłecznik, ciasto drożdżowe z owocami

Cena 
Soboty, długie weekendy, święta oraz dni poprzedzające długie weekendy- 320 zł/os

Pozostałe dni tygodnia 290 zł/os



Wariant IV
Obiad

Przystawka
Tatar ze śledzia z marynowanymi grzybami i świeżą miętą

Zupy
Borowikowa

Porowo- ziemniaczana z kawałkami łososia
Dania główne

Zraziki z wołowiny z boczkiem, cebulką i ogórkiem kiszonym
Wolno pieczony filet z kaczki z gorącymi wiśniami 

Fileciki z sandacza w sosie ze świeżych ziół
Dodatki

Ziemniaki pieczone w ziołach, ziemniaki z wody, kopytka
Modra kapusta, świeże sałaty z pomidorem, ogórkiem i winegretem

Słodki bufet
Mini desery- mus czekoladowy z wiśniami, creme brulle

Filetowane owoce podane w wydrążonych arbuzach
Ciasto (różne ciasta w formie małych ciasteczek w papilotkach)

Zimne przekąski
Plastry duszonej cielęciny marynowanej w miodzie

Roladki z rostbefu z rucolą i parmezanem
Plastry roladki z polędwiczki z sosem gribiche

Plastry roladki z piersi kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Sery typu włoskiego z przyprawami wędzone w sposób tradycyjny

Mini sałaty podane w małych szklanych porcjówkach
Tatar z łososia z marynowanym imbirem

Tatar wołowy z grzybami i cebulką przygotowany przy gościach  i serwowany o uzgodnionej
godzinie

Tort weselny

Danie gorące w nocy
Pierogi z dziczyzną, barszcz czerwony

Cena 360 zł/os

Alkohol 
Ilość pełnopłatnych gości weselnych: 

powyżej 60 osób- możliwość wniesienia własnego alkoholu, nie pobieramy „korkowego” 
40-59 osób- promocyjne ceny na alkohol (Wódka Wyborowa 0,5l- 35 zł, wino stołowe,
hiszpańskie, wytrawne, białe i czerwone, karafka 0,5l- 24 zł, wino stołowe, hiszpańskie,

półwytrawne, białe i czerwone- butelka 0,75l- 36 zł) 
poniżej 40 osób- ceny alkoholi jak w Restauracji z Widokiem Ołowianka B&B Restauracja z

Widokiem- karta menu 
W żadnej z opcji nie ma możliwości wniesienia własnego piwa 



Opcje dodatkowe 
Napoje gazowane 

Pakiet nielimitowany- 15 zł/os (powyżej 4 lat) lub 3,50 zł/but (0,25l/0,33l)
 

Piwo i cydr
Okocim Jasny- beczka 30l- 450 zł 

Cydr- beczka 30l- 450 zł 

Tort weselny
Smak i forma do uzgodnienia- 12 zł/os (w przypadku dostarczenia własnego tortu opłata

dodatkowa za serwowanie tortu- 8 zł/os

Stoliki wiejskie
Mini stolik wiejski (podany na półmiskach/ w gliniankach na oddzielnym stole bufetowym
swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (2 kg), smalec (1 kg), ogórki kiszone

(2 kg), pieczywo wiejskie
 Cena 450 zł

Mały stolik wiejski (podany na półmiskach/ w kamionkach na oddzielnym stole
bufetowym)- swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (4 kg), smalec (1 kg),

metka (0,5 kg), wątrobianka (0,5 kg), ogórki kiszone (2 kg), warzywa (2 kg), pieczywo
wiejskie 

Cena 900 zł
 

Stolik wiejski (podany na oddzielnym stole bufetowym ze stelażem do powieszenia części
produktów)- swojskie wędliny i mięsa wędzone w sposób tradycyjny (8 kg), smalec (2 kg),

metka (1 kg), wątrobianka (1 kg kg), ogórki kiszone (4 kg), warzywa (3 kg), pieczywo
wiejskie 

Cena 1600 zł

Koktajl Bar Alkoholowy
Karta 4-5 koktajli, dwóch barmanów, 3 koktajle na osobę

Cena 60 zł/os, minimum 5000 zł

Dzik
Dzik pieczony podany z pieczywem i modrą kapustą

Cena 35 zł/os (min. 1500 zł)


