
Propozycja Menu Weselne LIDERHOUSE

Cena     180     zł  

I danie
Rosół świętokrzyski z kołdunami lub makaronem 
Flaki wołowe
Rosół po królewsku

II danie
Kotlet schabowy po kowalsku
Zraz drobiowy
Wyluzowane udka faszerowane pieczarkami  
Płonący kotlet drobiowy w cieście serowym z ananasem
 
Dodatki do  dań
Ziemniaki puree’
Ziemniaki pieczone
Ziemniaki z wody i koperkiem
Kluski śląskie
Kuksiołki
Kopytka
Zestaw surówek

Ciepłe przystawki do dań  
Marchew z groszkiem
Kapusta zasmażana
Buraczki 
Młoda kapusta 
Warzywa na parze

Deser ; puchar lodowy  5 zł osoba

III danie
Szaszłyk wieprzowy 
Kartacze
Sztuka mięsa  w sosie z czerwonego wina
Strogonoff wołowo - wieprzowy

IV danie
Udka w musztardzie kąpane 
Karczek w sosie pieprzowym   
Zraz wołowy
Placek po węgiersku z sosem mięsnym

V danie
Barszczyk czerwony z pasztecikiem, krokietem lub wiejskie pierogi
Żurek z jajem i kiełbasą

Sałatki: ( do wyboru 3 )
Jarzynowa tradycyjna



Gyros
Włoska
Z kurczakiem z grilla
Meksykańska
Selerowa z ananasem

Półmisek mięs pieczonych i wędzonych

Przekąsi
Skrzydełka w sezamie
Szaszłyk drobiowy z morelą
Boczek wieprzowy ze śliwką
Koreczki serowe

Ryby  ( do wyboru 3)

Roladki z łososia
Pstrąg w szuwarach
Śledzie po  węgiersku
Ryba po grecku
Rolmopsy z kiszonym ogórkiem
Śledziowe kaczuszki
Sałatka śledziowa z ogórkiem i pomidorami

Jajka: ( do wyboru 2)
Jajko w koszulce pieczone
Jajko z kremem łososiowym kawiorem przybrane
Jajko w majonezie bazylikowym z rzeżuchom

Dodatki:

- Szampan na przywitanie gości
- Napoje (Hortex,Fortuna,Pepsi Cola,Fanta
- Kawa i herbata
- Ciasto
- Owoce
- Pieczywo
- Chleb powitalny dla młodych

Poprawiny:

- Żurek z jajem i kiełbasą lub barszczyk czerwony z pasztecikiem, krokietem .
- Dania z grilla (kiełbasa, kaszanka, żeberka skrzydełka lub pałeczki drobiowe ) sosy  



Na państwa specjalna życzenie 
przygotujemy dodatkowo;

Stół wiejski: 10 zł/os
Różnorodne kiełbasy, kaszanki i salcesony, boczek, smalec własnego wyrobu, pyszne ogórki, misy z 
pierogami nadziewane kapustą i mięsem, kapusta z grochem podgardlem kraszona, chleb staropolski, 
chrzan i ćwikła 
-powyżej 100 osób udziec wieprzowy Gratis.
Udziec wieprzowy 300 zł
Pieczone prosie                        600 zł
Czekoladowa fontanna     400 zł
Beka piwa 30l lub 50l       300zł / 400zł

Każde menu jest ustalanie indywidualnie z Szefem Kuchni, a powyższe menu 
stanowi przykładowy zestaw dań

APARTAMENT     DLA     PAŃSTWA     MŁODYCH     GRATIS   


