rezentujemy Państwu przykładowe menu,
które jest tylko kulinarną propozycją.
Nasza kuchnia jest otwarta na Państwa
sugestie, a kucharze gotowi przygotować indywidualne
zamówienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

P

Pakiet Standard
Staropolskie powitanie chlebem i solą
Aperitif - Proseco

Surówki
(do wyboru 2. pozycje)

Kolacja I
(serwowane na półmiskach 1,5 k/os.)

Zupa

Kapusta czerwona
Buraczki
Surówka z marchwi i pomarańczy
Sałatka ze świeżych warzyw
Sałatka Colesław z białej kapusty
Surówka z kapusty kiszonej

Kotlet schabowy
Udko z kurczaka
Grillowana karkówka
Frytki
Ziemniaki puree
Warzywa na parze
Sałatka ze świeżych warzyw

Rosół z trzech mięs

Danie Główne półmisek mięs 2,5
kawałka /os. (do wyboru 3. rodzaje)
Filet z kurczaka zapiekany z pieczarkami i serem
mozzarella
Roladka z indyka zapiekana ze szpinakiem i fetą
Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych
Kotlet De volaille z pieczarkami i serem
Faszerowane udko z kurczaka
Rolada wieprzowa
Karczek po chłopsku
Kotlet schabowy w złotej panierce
Schab po polsku z grzybami w sosie śmietanowym
Schab po Sztygarsku (nadziewany kiełbasą)

Dodatki skrobiowe
(do wybory 3. pozycje)
Kluski ś ląskie
Kluski szare
Ziemniaki puree
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Warzywa na gorąco (do wyboru 2 pozycje)
Kapusta czerwona duszona po staropolsku
Warzywa gotowane na parze
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana

Deser
Ciasto różne rodzaje 2ł/os. (3 rodzaje ciast)
Owoce na stołach

Kolacja II
(do wybory jedna pozycja)

Zimna płyta

Barszcz czerwony z krokietem mięsnym
Gulasz po węgiersku z kładzionymi kluskami

Ś ledź w śmietanie pod pierzynką cebulową
Sałatka Grecka z serem feta
Sałatka z makaronu ryżowego i szynki
Tymbaliki z kurczaka
Wędliny z naszej wędzarni (schab wędzony, baleron,
szynka, boczek)
Pieczeń faszerowana z indyka
Deska serów
Pomidor z mozzarellą
Jajka faszerowane pieczarkami
Marynaty
Grzanki czosnkowe
Pieczywo (różne rodzaje), masło

Napoje gorące
Kawa, wybór herbat

Napoje zimne
Soki jabłkowe i pomarańczowe, woda bez limitu
Napoje gazowane coca-cola, fanta, sprite 0,2l
dodatkowo płatne

Pakiet DeLux
Staropolskie powitanie chlebem i solą
Aperitif - Proseco
Zupa
(do wyboru jedna pozycja)
Rosół z trzech mięs z makaronem
Krem z białych warzyw

Danie Główne
półmisek mięs 3 kawałka /os.
(do wybory 4. rodzaje)
Filet z kurczaka zapiekany z pieczarkami i serem
mozzarella
Filet z kurczaka zapiekany z ananasem i serem
mozzarella
Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych
De volaille z pieczarkami i serem
De volaille z masłem i pietruszką
Roladka z indyka zapiekana ze szpinakiem i fetą
Rolada wieprzowa z plastrami boczku, ogórka i cebuli
Tradycyjna rolada wołowa śląska z plastrami boczku,
ogórka i cebuli
Karczek po chłopsku
Kotlet schabowy w złotej panierce
Kotlet schabowy po Sztygarsku z kiełbasą
Kotlet schabowy szpikowany boczkiem panierowany
Schab po polsku z grzybami w sosie śmietanowym

Dodatki skrobiowe
(do wybory 3. pozycje)
Kluski śląskie
Kluski szare
Ziemniaki puree
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Cząstki ziemniaczane
Warzywa na gorąco (do wyboru 2 pozycje)

Kapusta czerwona duszona po staropolsku
Słodka kapusta zasmażana ze świeżym koperkiem
Warzywa gotowane na parze
Ratatouille z włoskimi ziołami
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana
Warzywa na gorąco ( do wyboru 2 pozycje)
Kapusta czerwona duszona po staropolsku
Warzywa gotowane na parze
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana

Surówki
(do wyboru 2 pozycje)
Kapusta czerwona
Buraczki
Surówka z marchwi i pomarańczy
Sałatka ze świeżych warzyw
Sałatka Colesław z białej kapusty
Surówka z kapusty kiszonej

Deser

Deska serów
Caprese
Jajka w sosie tatarskim
Marynaty
Grzanki czosnkowe
Sos czosnkowy,
Pieczywo(różne rodzaje), masło

Kolacja I
(serwowane na półmiskach 1,5k/os.)
Pierś z kurczaka podana na szpinaku
Szaszłyki drobiowe
Grillowana karkówka
Frytki
Ziemniaki puree
Warzywa na parze
Sałatka ze świeżych warzyw

Kolacja II
Serwowany przez Szefa Kuchni udziec wieprzowy po
staropolsku z kapustą zasmażaną i ziemniakami
pieczonymi

Ciasto różne rodzaje 2,5 k/os, 4 rodzaje ciast
Owoce na stołach
Kruche ciasteczka

Kolacja III

Zakąski zimne

Barszcz czerwony z krokietem mięsnym
Gulasz po węgiersku z kładzionymi kluseczkami

Śledź w sosie słodko- kwaśnym
Roladka z soli z suszonymi pomidorami
Sałatka Grecka z serem feta
Sałatka z makaronu ryżowego i szynki
Tymbaliki drobiowe
Wędliny z naszej wędzarni (schab wędzony, baleron,
szynka, boczek)
Zawijas z boczku z nadzieniem
Pieczeń faszerowana z indyka

(do wybory jedna pozycja)

Napoje gorące
Kawa, wybór herbat

Napoje zimne
Open bar - napoje gazowane, sok, woda

Komfortowa Sala Weselna
Jedna z trzech dostępnych Sal Weselnych Chaty Staropolskiej

Pakiet All Inclusive
taropolskie powitanie chlebem i solą
Aperitif - Szampan
Zupa
(do wyboru jedna pozycja)
Rosół z domowym makaronem
Krem z pomidorów
Krem z białych warzyw

Danie Główne
Półmisek mięs 3 kawałki /os. (do wybory 5 rodzaje)
Filet z kurczaka zapiekany z ananasem i serem
mozzarella
Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych
De volaille z pieczarkami i serem
De volaille z masłem i pietruszką
Roladka z indyka zapiekana ze szpinakiem i fetą
Kaczka po staropolsku
Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybów leśnych
Rolada wieprzowa z plastrami boczku, ogórka i cebuli
Tradycyjna rolada wołowa śląska z plastrami boczku,
ogórka i cebuli
Karczek po chłopsku
Kotlet schabowy w złotej panierce
Kotlet schabowy po Sztygarsku z kiełbasą
Kotlet schabowy szpikowany boczkiem panierowany
Schab po polsku z grzybami w sosie śmietanowym

Ryby
(do wyboru 2 pozycje)
Filet z łososia pieczony na ziołowej oliwie
Dorsz z salsą meksykańską
Filet z sandacza
Grillowany pstrąg
Lin w śmietanie ze świeżo ciętymi warzywami

Dodatki skrobiowe
(do wyboru 3. pozycje)
Kluski śląskie
Kluski szare
Ziemniaki puree
Ziemniaki drążone z koperkiem
Frytki
Ziemniaki pieczone w ziołach i czosnku
Cząstki ziemniaczane

Warzywa na gorąco

Kolacja I

(do wyboru 2 pozycje)

(serwowane na półmiskach 2k/os.)

Kapusta czerwona duszona po staropolsku
Słodka kapusta zasmażana ze świeżym koperkiem
Warzywa gotowane na parze
Ratatouille z włoskimi ziołami
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana

Filet zapiekany z pomidorami i mozzarellą
Polędwiczka wieprzowa
Grillowana karkówka
Filet z łososia podany na szpinaku
Frytki
Ziemniaki puree
Ryż z warzywami
Warzywa na parze
Sałatka ze świeżych warzyw

Surówki
(do wyboru 2 pozycje)
Kapusta czerwona
Buraczki
Surówka z marchwi i pomarańczy
Sałatka ze świeżych warzyw
Sałatka Colesław z białej kapusty
Surówka z kapusty kiszonej

Kolacja II
serwowana przez Szefa Kuchni
(do wyboru jedna pozycja)
Udziec wieprzowy po staropolsku z kapustą
zasmażaną i ziemniakami pieczonymi
Pieczony dzik z pieczonymi ziemniakami i kapustą

Deser
Ciasto różne rodzaje 3 k/os
Owoce na stołach
Tort
Kruche ciasteczka
Lody z gorącym musem malinowym

Kolacja III
(do wybory jedna pozycja)
Barszcz czerwony z krokietem mięsnym
Gulasz po węgiersku z kładzionymi kluseczkami
Forszmak z dziczyzny z borowikami

Zakąski zimne

Napoje gorące

Śledź w sosie słodko-kwaśnym
Pstrąg w galarecie
Roladka z soli z suszonymi pomidorami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka Grecka z serem feta
Sałatka z makaronu ryżowego i szynki
Tymbaliki drobiowe
Galert wieprzowy
Wędliny z naszej wędzarni (schab wędzony, baleron,
szynka, boczek)
Zawijas z boczku z nadzieniem
Pieczeń faszerowana z indyka
Deska serów
Caprese
Jajka w majonezie z kawiorem i łososiem
Marynaty
Grzanki czosnkowe
Sos czosnkowy,
Pieczywo(różne rodzaje), masło

Kawa, wybór herbat

Napoje zimne
bezalkoholowe/alkoholowe
Open bar- napoje gazowane 0,2l (coca-cola, fanta,
sprite), soki (jabłkowe, pomarańczowe), woda
Open bar -alkohole (Johnie Walker Black, Johnie
Walker Red, Jameson, Henessy, Metaxa 5*, Metaxa 7*
,Jack Daniel’s Tenessee, Ballantines, Gordon’s, Tres
Sombreros Silver/Gold, Aperol, Baileys, Sheridans,
Malibu, Marini Bianco/Rosso, Wódka Absolut,
Finlandia rożne smaki) , piwo Kozel, wino białe i
czerwone konesera).

Główna Sala Weselna
Jedna z trzech dostępnych Sal Weselnych Chaty Staropolskiej.

Główna Sala Weselna
Jedna z trzech dostępnych Sal Weselnych Chaty Staropolskiej.
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