
Pakiet Platinum

W pakiecie:
-Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego 

- Pełna konsumpcja weselna
Napoje gorące – bez ograniczeń

Napoje gazowane – bez ograniczeń
- Soki owocowe i woda niegazowana – bez ograniczeń

Apartament dla Młodej Pary
 Podświetlany napis LOVE

Dekoracja stołów świeżymi kwiatami **
korzystanie z Sali bez limitu czasowego 

 
 GWARANCJA CENY
 

Poniedziałek –  Czwartku - 250zł/os.*
Piątek:265zł/os *

Sobota: 275 zł/os.*
 

Sala Balowa Orfeusz 



Pakiet Platinum
ZUPA

 
(jedna pozycja do wyboru)

Rosół z makaronem/ krem z borowika /
krem z cukinii / krem z brokułów / krem ze szparagów

 
DANIE GŁÓWNE

 (podawane wszystkie pozycje - 2 szt./os.) 
Rolada wieprzowa

Pieczeń z karczku nadziewana
 De Volaille z masłem czosnkowym

 Kaczka pieczona
 Udko faszerowane warzywami

 Peklowana szynka nadziewana wędzonką
 Kotlet drobiowy zapiekany serem mozzarella 

 
 Dodatki skrobiowe

 (dwie pozycje do wyboru)
 Kluski śląskie jasne i ciemne Ziemniaki z wody z

koperkiem Ryż z warzywami 
 

Dodatki warzywne
 (trzy pozycje do wyboru)

 Kapusta czerwona gotowana z boczkiem 
Kapusta zasmażana z boczkiem

Buraczki z cebulką 
Surówka z selera z rodzynkami

 Surówka z kapusty białej



Pakiet Platinum
 

DESER 
(do wyboru jedna pozycja)

Mascarpone z musem truskawkowym 
Puchar lodów rzemieślniczych z owocami 
Panna cotta waniliowa z miętą i malinami

 Mus karmelowy na bazie śmietany z orzechami
 Deser czekoladowy black&white z bezą i rodzynkami Deser

chałwowy z białą czekoladą i aromatem leśnych owoców 
Kawa oraz herbata podawana w ilości nieograniczonej do końca

wesela
ZIMNA PŁYTA

 (podawane wszystkie pozycje w formie bufetu) 
Patera mięs z własnej wędzarni z pasztetem pieczonym
 Półmisek wędlin szlachetnych z mięsami pieczystymi 

Dipy do mięs 
Patera szlachetnych serów z orzechami 

Befsztyk tatarski podawany z cebulką, ogórkami i pieczarkami
konserwowym

Tymbaliki drobiowe 
Swojska kiełbasa w cieście francuskim 

Pierożki gyoza z sosem chilli 
Terrina drobiowa z glazurą brzoskwiniową 

Łosoś wędzony z jajkiem na grzance czosnkowej
jajka z kremem z tunczyka

 Pomidory z serem mozzarella 
 



Sałatki
 (dwie pozycje do wyboru)

sałatka z kurczakiem i ananasem /
 sałatka ze skorzonery /

sałatka z mixu kasz z granatem i wędzonym bekonem /
sałatka z suszonymi pomidorami, mozzarellą i bazyliowym

pesto 
/ sałatka z brokułów z farfalle oraz sosem czosnkowym /

sałatka grecka 
 sałatka ryżowa z prażonymi nasionami

Śledzie
 (dwie pozycje do wyboru)

Ryba po grecku
/ śledź po holendersku z rodzynkami /

 śledź korzenny 
/ śledź w musztardzie dijon 

Kuleczki rybne
śledzik w śmietanie 

I KOLACJA
 (podawane wszystkie pozycje - 1 szt./os.) 

Medalion z polędwiczki wieprzowej z kolorowym pieprzem
Eskalopek drobiowy ze szpinakiem 

Grillowany filet z serem ricotta 
  Szaszłyk drobiowo-warzywny 

Indyk panierowany w płatkach migdałów
 Dodatki warzywne

 (dwie pozycje do wyboru) 
Bukiet gotowanych warzyw 

Marchew z groszkiem na gęst
Bukiet sałat z dipem jogurtowym 

Surówka z marynowanych warzyw 
Dodatki skrobiowe

 (trzy pozycje do wyboru)
 Frytki / ryż z warzywami / Puree / Smażone gnocchi /

Ziemniaki opiekane z ziołami / Kasza pęczak z boczkie
 



II KOLACJA
 

Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym
 

III KOLACJA
 

 (jedna pozycja do wyboru)
Gulasz wołowy / żurek śląski / strogonoff / drobiowe stifad

UZUPELNIENIE PAKIETU** /
 

Piwo lane      8zł/0,5l
Wino białe lub czerwone       25zł/but

Udko z kaczki      15zł/szt
Udziec płonący serwowany z opiekanymi

ziemniakami oraz kapustą zasmażaną   35 zł /os
Wiejski stół    25zł/os

Fontanna czekoladowa  z dodatkami 550/750zł  
 
 

** Ceny dodatków mogą ulec zmianie
 


