
 

 

185zł/osoba 215zł/osoba 245zł/osoba 

STAROPOLSKIE PRZYWITANIE PARY MŁODEJ CHLEBEM I SOLĄ 
ORAZ SZAMPAŃSKI TOAST NA SALI WESELNEJ. 

ZUPA  
(do wyboru 1 pozycja) 

ZUPA 
(do wyboru 1 pozycja) 

ZUPA 
(do wyboru 1 pozycja) 

Rosół z kury z makaronem Rosół z kury z makaronem Rosół z kury z makaronem 

Krem grzybowy z grzankami Krem grzybowy z grzankami Krem grzybowy z grzankami 

Krem z białych warzyw z dynią Krem z białych warzyw z dynią Krem z białych warzyw z dynią 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 4 pozycje) 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 5 pozycji) 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 5 pozycji) 

Frykasy - kurczak w potrawce Frykasy - kurczak w potrawce Frykasy - kurczak w potrawce 

Zrazy Zrazy Zrazy 

Zawijaniec wieprzowy z grzybami Zawijaniec wieprzowy z grzybami Zawijaniec wieprzowy z grzybami 

Kaczka z żurawiną Kaczka z żurawiną Kaczka z żurawiną 

Piersi z kaczki w sosie Piersi z kaczki w sosie Piersi z kaczki w sosie 

Pieczeń z karkówki z gruszkami Pieczeń z karkówki z gruszkami Pieczeń z karkówki z gruszkami 

De Volaille De Volaille De Volaille 

Roladki drobiowe z serem 
 i bazylią 

Roladki drobiowe z serem 
 i bazylią 

Roladki drobiowe z serem i bazylią 

Kotlet schabowy lub kotlet 
schabowy po wiejsku 

Kotlet schabowy lub kotlet 
schabowy po wiejsku 

Kotlet schabowy lub kotlet 
schabowy po wiejsku 

Kieszeń drobiowa z serem Kieszeń drobiowa z serem Kieszeń drobiowa z serem 

Roladki drobiowe ze szpinakiem Roladki drobiowe ze szpinakiem Roladki drobiowe ze szpinakiem 

Sakiewka wieprzowa z kapustą 
 i grzybami 

Sakiewka wieprzowa z kapustą 
 i grzybami 

Sakiewka wieprzowa z kapustą 
 i grzybami 

Roladki po litewsku (karkówka  
z warzywami) 

Roladki po litewsku (karkówka 
 z warzywami) 

Roladki po litewsku (karkówka 
 z warzywami) 

Udka faszerowane z pieczarkami  
i porem 

Udka faszerowane z pieczarkami 
 i porem 

Udka faszerowane z pieczarkami 
 i porem 

Kotlet latarnik (schab 
 z pieczarkami, serem i papryką) 

Kotlet latarnik (schab 
 z pieczarkami, serem i papryką) 

Kotlet latarnik (schab 
 z pieczarkami, serem i papryką) 

Łosoś pieczony Łosoś pieczony Łosoś pieczony 

DODATKI 
 (do wyboru 2 pozycje) 

DODATKI  
 (do wyboru 3 pozycje) 

DODATKI 
(do wyboru 3 pozycje) 

Ryż Ryż Ryż 

Ziemniaki Ziemniaki Ziemniaki 

Frytki Frytki Frytki 



 

 

Opiekane ćwiartki ziemniaków Opiekane ćwiartki ziemniaków Opiekane ćwiartki ziemniaków 

Kasza gryczana Kasza gryczana Kasza gryczana 

WARZYWA 
 (do wyboru 4 pozycje) 

WARZYWA 
 (do wyboru 4 pozycje) 

WARZYWA 
(do wyboru 5 pozycji) 

Buraczki z cebulką Buraczki z cebulką Buraczki z cebulką 

Surówka z marchwi i jabłek Surówka z marchwi i jabłek Surówka z marchwi i jabłek 

Surówka z czerwonej kapusty Surówka z czerwonej kapusty Surówka z czerwonej kapusty 

Surówka wiosenna Surówka wiosenna Surówka wiosenna 

Surówka z selera i rodzynek Surówka z selera i rodzynek Surówka z selera i rodzynek 

Buraczki zasmażane Buraczki zasmażane Buraczki zasmażane 

Kapusta czerwona zasmażana Kapusta czerwona zasmażana Kapusta czerwona zasmażana 

Marchewka z groszkiem Marchewka z groszkiem Marchewka z groszkiem 

Kapusta duszona Kapusta duszona Kapusta duszona 

Bukiet warzyw Bukiet warzyw Bukiet warzyw 

Marchewka paryska Marchewka paryska Marchewka paryska 

DESER DESER DESER 

Lody z bitą śmietaną i owocami Lody z bitą śmietaną i owocami Lody z bitą śmietaną i owocami 

ZAKĄSKI ZIMNE 
 (pieczywo i masło oraz 7 

pozycji do wyboru) 

ZAKĄSKI ZIMNE 
(pieczywo i masło oraz 8 

pozycji do wyboru) 

ZAKĄSKI ZIMNE 
(pieczywo i masło oraz 9 

pozycji do wyboru) 

Pstrąg w galarecie Pstrąg w galarecie Pstrąg w galarecie 

Tymbaliki z łososia Tymbaliki z łososia Tymbaliki z łososia 

Tatar z łososia Tatar z łososia Tatar z łososia 

Roladki ze szpinakiem i łososiem Roladki ze szpinakiem i łososiem Roladki ze szpinakiem i łososiem 

Rolmopsy tradycyjne Rolmopsy tradycyjne Rolmopsy tradycyjne 

Rolmopsy po góralsku Rolmopsy po góralsku Rolmopsy po góralsku 

Śledź  w oleju Śledź  w oleju Śledź  w oleju 

Śledź po rosyjsku Śledź po rosyjsku Śledź po rosyjsku 

Śledź z zielonym groszkiem 
 i majonezem 

Śledź z zielonym groszkiem 
 i majonezem 

Śledź z zielonym groszkiem 
 i majonezem 

Schab po warszawsku Schab po warszawsku Schab po warszawsku 

Mięsa pieczone (schab ze śliwką, 
karkówka) 

Mięsa pieczone (schab ze śliwką, 
karkówka) 

Mięsa pieczone (schab ze śliwką, 
karkówka) 

Rolada drobiowa Rolada drobiowa Rolada drobiowa 

Wędzonki od chłopa Wędzonki od chłopa Wędzonki od chłopa 

Sałatka jarzynowa Sałatka jarzynowa Sałatka jarzynowa 



 

 

Sałatka z paluszków krabowych  
z granatem 

Sałatka z paluszków krabowych  
z granatem 

Sałatka z paluszków krabowych 
 z granatem 

Sałatka z paluszków krabowych 
 i makaronu ryżowego 

Sałatka z paluszków krabowych  
i makaronu ryżowego 

Sałatka z paluszków krabowych 
 i makaronu ryżowego 

Sałatka capresse Sałatka capresse Sałatka capresse 

Sałatka brokułowa Sałatka brokułowa Sałatka brokułowa 

Sałatka grecka Sałatka grecka Sałatka grecka 

Tymbaliki drobiowe Tymbaliki drobiowe Tymbaliki drobiowe 

Żołądki w galarecie Żołądki w galarecie Żołądki w galarecie 

Tatar wołowy Tatar wołowy Tatar wołowy 

Ślimaczki z łososiem i sezamem Ślimaczki z łososiem i sezamem Ślimaczki z łososiem i sezamem 

ZAKĄSKI NA CIEPŁO 
(do wyboru 3 pozycje) 

ZAKĄSKI NA CIEPŁO 
(do wyboru 4 pozycje) 

ZAKĄSKI NA CIEPŁO 
(do wyboru 4 pozycji) 

Karkówka z grilla z sosem 
czosnkowym 

Karkówka z grilla z sosem 
czosnkowym 

Karkówka z grilla z sosem 
czosnkowym 

Cordon Blue Cordon Blue Cordon Blue 

Szaszłyk drobiowy Szaszłyk drobiowy Szaszłyk drobiowy 

Szaszłyk wieprzowy Szaszłyk wieprzowy Szaszłyk wieprzowy 

Pieczarki nadziewane Pieczarki nadziewane, Pieczarki nadziewane 

Pałeczki z kurczaka po 
meksykańsku 

Pałeczki z kurczaka po 
meksykańsku, 

Pałeczki z kurczaka po 
meksykańsku 

Barszcz czerwony z pasztecikiem Barszcz czerwony z pasztecikiem Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Żeberka w miodzie Żeberka w miodzie Żeberka w miodzie 

DANIE NOCNE 
(do wyboru 1 pozycja) 

DANIE NOCNE 
(do wyboru 1 pozycja) 

DANIE NOCNE 
(do wyboru 2 pozycje) 

Zupa gulaszowa Zupa gulaszowa Zupa gulaszowa 

Flaczki wołowe Flaczki wołowe Flaczki wołowe 

Żurek z jajkiem Żurek z jajkiem Żurek z jajkiem 

Strogonow  Strogonow  Strogonow  

INNE INNE INNE 

Dekoracja Sali Weselnej w kwiaty 
żywe oraz pokrowce na krzesła 

dodatkowo płatne 12 zł/os. 

Dekoracja Sali Weselnej w kwiaty 
żywe oraz pokrowce na krzesła 

dodatkowo płatne 10 zł/os. 

Dekoracja Sali Weselnej w kwiaty 
żywe oraz pokrowce na krzesła 

dodatkowo płatne 8 zł/os. 

Poprawiny w cenie 14:00-20:00 
Apartament dla nowożeńców GRATIS  

Poprawiny w cenie 14:00-20:00 

Szampan, bufet kawowy, woda z cytryną oraz owoce przez cały czas trwania imprezy GRATIS. 
Napoje gazowane i niegazowane oraz alkohole we własnym zakresie lub po ustaleniu ze zleceniobiorcą. 

Ciasta we własnym zakresie lub po ustaleniu ze zleceniobiorcą. 
Orkiestra we własnym zakresie. 

Nocleg Gości do negocjacji. 



 

 

Indyk płonący z sosem żurawinowym jako danie nocne dodatkowo 
płatny. 

Indyk płonący z sosem 
żurawinowym jako dodatkowe 

danie nocne GRATIS. 

Tort weselny we własnym zakresie. Tort weselny GRATIS 

STÓŁ WIEJSKI – 15zł/os. 
Szynka, kiełbasy wiejskie, pasztety, boczek, smalec, salceson, 

chleb wiejski, ogórki małosolne/kiszone. 

STÓŁ RYBNY – 19zł/os. 
Łosoś, węgorz, pstrąg, owoce morza, 

całość udekorowana w tonacji morskiej. 

Fontanna czekoladowa z owocami – 400zł 

 

NIE DOLICZAMY KORKOWEGO ANI INNYCH UKRYTYCH OPŁAT! 


