
Menu na wesela
(oferta obowiązuje dla rezerwacji dokonanych od 11.07.2022)

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

Żywe kwiaty, pokrowce na krzesłach

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 z jelenia w sosie cumberland

Zupy
Rosół z kokoszy z lanym kluskami 

Krem z pomidorów z bazyliowym pesto
Dania główne

Zraziki z indyczki w sosie grzybowym  
Klasyczny schabowy smażony na smalcu 

Dorsz w kruszonce na potrawce z pora i szpinaku
Dodatki: ziemniaki gotowane, kopytka w maśle, kasza gryczana

Świeże sałaty z winegretem, zasmażana kapusta, blanszowane warzywa

Słodki bufet
 

Tradycyjne tiramisu z malinami 
Panna cotta mango 

Czekoladowe brownie
Sernik krakowski

Zimne przekąski
(łącznie 5 przystawek+ 2 mini sałaty/os)

Plastry pieczonego rostbefu z chrzanowym musem  
Schab pieczony ze śliwką w maladze

Kurczak faszerowany rukolą i suszonymi pomidorami 
Polędwiczka wieprzowa z leśnymi grzybami 

Śledź w pikantnej pomidorowej salsie
Pstrąg w galarecie z musem krewetkowym 

Mini sałaty serwowane w verrinach:
Grecka z fetą i oliwkami

Cezar z grillowanym kurczakiem 
Z marynowanym łososiem i winną gruszką  

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

Cena 250 zł/os
Cena w okresie 15.07- 20.08 oraz w długie weekendy 300 zł/os



Wariant II
Obiad

Przystawka
 Włoska Buratta z malinowym pomidorem i pesto 

Zupy
Krem z leśnych grzybów

Żurek z białą kiełbasą
Dania główne

Kaczka pieczona w jabłkach 
Pierś kurczaka faszerowana pieczarkami w sosie bekonowym

Sandacz w sosie z pleśniowego sera
Ziemniaki opiekane z rozmarynem, kasza bulgur z ratatouille, kopytka 

Świeże sałaty z winegretem, brokuły gotowane, modra kapusta 

Słodki bufet
Mini desery - mus czekoladowy z wiśniami, panna cotta z truskawką 

Filetowane świeże owoce 
Ciasto (różne ciasta w formie małych ciasteczek w papilotkach)

Zimne przekąski
(łącznie 5 przystawek+ 2 mini sałaty/os)

Sajgonki w warzywami i kurczakiem, sos sojowo-balsamiczny
Kurczak faszerowany rukolą i suszonymi pomidorami 

Matias holenderski na grzance w sosie ravigote
Polędwiczka wieprzowa z grzybami 
Rolada ze szczupaka w białym winie 

Pasztet z jelenia w cieście francuskim 
Pstrąg z musem krewetkowym

Łosoś wędzony na orkiszowej blinie 
Mini sałaty serwowane w verrinach 

arbuz z fetą i oliwkami
 sałata nicejska z grillowanym tuńczykiem

brokuł z camembertem i słonecznikiem
Marynaty i dipy

Danie gorące w nocy
Strogonow wołowy z bagietką 

Cena
Sobota (z wyłączeniem okresu 15.07- 20.08 oraz dni w długie weekendy)- 290 zł/os

Pozostałe dni 280 zł/os
Cena w okresie 15.07- 20.08 oraz w długie weekendy 350 zł/os



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

Posiłek I
Zupy

Zupa borowikowa
Krem ze szparagów 

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

Fileciki z sandacza w sosie szałwiowym 
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 
Ziemniaki gotowane, ryż z warzywami

Posiłek III
Pierogi ruskie jarskie/ okrasa z cebulki

Pierogi z mięsem/ okrasa z boczku i cebulki

Posiłek IV
Strogonow wołowy/ bagietka

Zimny bufet
Stolik wiejski

Kiełbasy wędzone 100g/os
Mięsa wędzone 100g/os
Ryby wędzone 100g/os

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 tartaletki z kremem i owocami

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

Cena
Soboty (z wyłączeniem okresu 15.07- 20.08 oraz dni w długie weekendy)- 360 zł/os

Pozostałe dni 330 zł/os
Cena w okresie 15.07- 20.08 oraz w długie weekendy- 400 zł/os



Wariant IV
Obiad

Przystawka
Łosoś wędzony na razowej blinie z musem chrzanowym 

Zupy
Borowikowa z łazankami 

Krem ze szparagów
Dania główne

Zraz wołowy w sosie własnym 
Udko kaczki confit w sosie figowym 

Sandacz  w sosie ze starofrancuskiej musztardy 
Dodatki

Ziemniaki opiekane w ziołach, kluski śląskie, pampuchy na parze
Modra kapusta, szparagowa fasolka z bułką, brokuł 

Słodki bufet
Mini desery:

 Mus czekoladowy z wiśniami,
 Creme brulee

Tiramisu z malinami 
Filetowane owoce, 

Ciasto (różne ciasta w formie małych ciasteczek w papilotkach)

Zimne przekąski
(łącznie 5 przystawek+ 2 mini sałaty/os)

Szczupak z rakowymi szyjkami w białym winie 
Pstrąg w galarecie 

Rostbef pieczony po angielsku 
Kaczka faszerowana orzechami 

Kurczak faszerowany rukolą i suszonymi pomidorami 
Deska dojrzewających serów z bakaliami i miodem 

Tatar wołowy z marynatami
Matias holenderski na grzance w sosie ravigote

Sajgonki z kurczakiem i krewetkami sos sojowo-balsamiczny
Mini sałaty serwowane w verrinach:

Sałatka nicejska z grillowanym tuńczykiem 
Sałata z arbuza fety i oliwek w winegrecie limonowym 

Sałata z marynowanym łosiem gruszką i camembertem 

Tort weselny

Danie gorące w nocy

Flaczki z boczniaków

Cena (z wyłączeniem okresu 15.07- 20.08 oraz sobót w długie weekendy) 390 zł/os
Cena w okresie 15.07- 20.08 oraz w długie weekendy 450 zł/os



Alkohol (dotyczy każdego z wariantów menu)
Ilość pełnopłatnych gości weselnych: 

powyżej 60 osób- możliwość wniesienia własnego alkoholu, nie pobieramy „korkowego” 
40-59 osób- promocyjne ceny na alkohol (Wódka 0,5l- 45 zł, wino stołowe, hiszpańskie,

półwytrawne, białe i czerwone- butelka 0,75l- 40 zł, promocyjne ceny na inne alkohole) lub
opłata korkowa (wódka- 15 zł/os, wino- 15 zł/os, wódka i wino- 20 zł/os- opłata dotyczy

osób pełnoletnich) 
poniżej 40 osób- podstawowe ceny alkoholi (wódka 0,5l od 80 zł, wino but 0,75l od 49 zł,

whisky 0,7l- od 175 zł, rum 1l- od 200 zł, piwo 0,4/05l- od 12 zł) 

Nielimitowany pakiet alkoholi 
(ceny dotyczą pełnoletnich uczestników wesela)

Wódka+ wino- powyżej 60 osób-70 zł/os, 40-59 osób- 85 zł/os, poniżej 40 osób- 100 zł/os
Wódka+ wino+ whisky- powyżej 60 osób-90 zł/os, 40-59 osób- 110 zł/os, poniżej 40 osób-

150 zł/os

Opcje dodatkowe 
Koktajl Bar Alkoholowy

Karta 4-5 koktajli, dwóch barmanów, 3 koktajle na osobę
Cena 75 zł/os, minimum 5000 zł

Napoje gazowane 
Pakiet nielimitowany- 20 zł/os (powyżej 4 lat) lub 5 zł/but (0,25l/0,33l)

 
Piwo i cydr

Okocim Jasny- beczka 30l- 500 zł 

Tort weselny 
(z wyjątkiem wariantu IV, w którym tort jest w cenie menu)

Smak i forma do uzgodnienia- 25 zł/os (w przypadku dostarczenia własnego tortu opłata
dodatkowa za serwowanie tortu- 10 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 600 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 1000 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 1800 zł


