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PROPOZYCJE MENU WESELNEGO 
 

ZUPA (1 do wyboru)  
Dworski rosół z makaronem   
Krem z pomidora  z mozzarellą 
Francuska zupa cebulowa z grzanką serową 
Krem z brokuł z karmelizowanymi orzechami 
Krem z leśnych grzybów z grzankami   
Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami 
 
 

DANIE GŁÓWNE (2,5 szt. / osobę) 
Śląska rolada wołowa 
Pieczone kacze udko z jabłkami 
Pieczeń z karkówki marynowana w ziołach 
Roladka z piersi kurczaka faszerowana papryką, boczkiem i mozzarellą  
Polędwiczki wieprzowe szpikowane szpinakiem i serem pleśniowym 
Indyk rolowany z szynką wędzoną i szparagami 
Kieszonki z piersi drobiowej nadziewane szpinakiem i grecką fetą 
Kotlet a’la de Volaille 
 
 

DODATKI (2 do wyboru) 
Kluski białe i ciemne 
Ziemniaki z wody z koperkiem 
Puree z ziemniaków 
Kluseczki szpinakowe 
Pieczone ziemniaki 
Ryż jaśminowy z warzywami 
 

 
SURÓWKI / WARZYWA (3 do wyboru) 
Modra kapusta z boczkiem 
Kapusta zasmażana z pieczarkami 
Surówka z białej kapusty z majonezem 
Surówka z selera z rodzynkami 
Surówka z marchewki z ananasem 
Warzywa blanszowane 
Glazurowane buraczki 
Fasolka szparagowa z masłem 
 
 

 
DESER (1 do wyboru) 
Malinowy sorbet z Campari 
Deser lodowy z owocami 
Tiramisu 
Sernik jagodowy z bitą śmietaną 
Mus czekoladowy 
Lody Tajemnica MODRZEWIOWEGO DWORU 
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ZIMNA PŁYTA 
1. Deski serów żółtych i pleśniowych dekorowane orzechami włoskimi  
2. Półmiski szlachetnych wędlin  
3. Pomidory z mozzarellą zakrapiane pesto bazyliowym   
 
4. MIĘSA PIECZYSTE przyrządzane przez naszego Szefa Kuchni (3 do wyboru):   
Schab nadziewany śliwką w otoczce młotkowanego pieprzu   
Schab nadziewany morelą marynowany w świeżym rozmarynie   
Boczek rolowany szpikowany kaszanką w akompaniamencie papryki wędzonej   
Pasztet z pieca z dodatkiem suszonej żurawiny - specjalność Szefa Kuchni   
Roladka z indyka faszerowana mięsem   
 
5. RYBY (1 do wyboru):   
Śledzie z dodatkiem musztardy francuskiej   
Śledzie pod pierzynką ze świeżym koperkiem   
Śledzie w marynacie pieczarkowej   
Ryba w zalewie karmelowej   
 
6. GALARETY (1 do wyboru):   
Tymbaliki drobiowe   
Roladki z szynki z musem chrzanowym   
Galareta z ozorkami   
Galareta wieprzowa z nóżek   
Schab w aromatycznej galarecie   
 
7. ZAKĄSKI (1 do wyboru):   
Pikle   
Pieczarki na ostro   
Oliwki marynowane w cytrusach   
 
8. SAŁATKI  (2 do wyboru):   
Sałatka z grillowanym kurczakiem i ananasem   
Sałatka z tuńczykiem i jajkiem   
Sałatka jarzynowa (śląski szałot)   
Sałatka grecka   
Sałatka z pieczarkami   
Sałatka z porem i kukurydzą   
 
9. Masło, pieczywo 
 
 

KOLACJA 1 
Płonący udziec serwowany przez Szefa Kuchni – POKAZ KULINARNY 
Duszona kapusta 
Pieczone ziemniaki 
 

KOLACJA 2 
Barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem 
 

KOLACJA 3 (1 do wyboru) 
Węgierski gulasz na papryce wędzonej z kluseczkami 
Ragout z indyka z dodatkiem grzybów 
Wołowina po burgundzku 
 
 
 


