MENU NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
 Dodatkowe koszty:
 dostarczenie własnego ciasta i tortu – 1,50 zł od osoby opłaty serwisowej
 korkowe ( oplata pobierana za serwis alkoholu przyniesionego przez
Zamawiajacego )
Składają się na nie następujące czynności :
Przechowywanie i schładzanie alkoholu , zapewnienie szkła oraz jego
wymianę a także mycie
10 zł za
butelkę 0,5 l
- Białe pokrowce na krzesła ( Sala Myśliwska)
4 zł / szt.

ZUPY :
Rosół z kołdunami
Rosół z makaronem
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Barszcz czerwony z kulebiaczkiem
Żurek staropolski w czarce z chleba
Zupa krem z pieczarek
Krem z borowików
DANIA GŁÓWNE
Polędwica wołowa marynowana
Polędwiczki wołowe w sosie borowikowo – śmietanowym
Polędwiczki w pomidorach
Zrazy wołowe w sosie podduszone
Pieczeń z karkówki z sosem pieczeniowym
Kotlet schabowy polski z kapustą
Siekaniec gosposi
Zraziki wieprzowe
Kotlet de volaille z serem
Roladki drobiowe nadziewane salsą warzywną
Szyneczka pieczona
Polędwiczki wieprzowe w warzywach
Golonka w piwie i warzywach przyrządzana

DODATKI

12 zł
10 zł
12 zł
14 zł
16zł
10 zł
16zł

42zł
42 zł
42 zł
25 zł
19 zł
19 zł
14 zł
18 zł
16zł
18 zł
14 zł
22 zł
ok. 18 zł szt.

Ziemniaki pieczone w ziołach
Ziemniaczki z wody z koprem i masełkiem
Kluski śląskie lub kopytka
Kasza gryczana lub ryż z przyprawami
Frytki
Kapusta zasmażana , buraczki na ciepło
Warzywa blanszowane(brokuł, kalafior, młoda marchewka)
Marchewka z groszkiem zasmażana
Buraczki na zimno
Marchewka z jabłkiem
Kapusta biała
Bukiet surówek
Sosy na ciepło ( kurkowy lub borowikowy )

6 zł
5 zł
5 zł
4 zł
6 zł
5 zł
5 zł
5zł
5 zł
5 zł
5 zł
6zł
3 zł / por

A pózniej stół staropolski na którym znajdować się będą:
 Szynka pieczona
 Bigos hultajski
 Pierożki pieczone
 Kiełbaski z grilla
 Smalec po wiejsku robiony
 Chrzany musztardy ogórki i inne
 Rożnego rodzaju pieczywa
 -------------------------------------------------------------------------cena stołu staropolskiego to koło 1000 zł dla około 40 osób

DESERY
makowiec
sernik
jabłecznik
strudel jabłkowy z sosem waniliowym
Lody

8 zł
8 zł
8zł
12 zł
12zł

 Dodatkowe koszty:
 dostarczenie własnego ciasta i tortu – 1,50 zł od osoby opłaty serwisowej
 korkowe ( oplata pobierana za serwis alkoholu przyniesionego przez Zamawiajacego )
Składają się na nie następujące czynności :
Przechowywanie i schładzanie alkoholu , zapewnienie szkła oraz jego
wymianę a także mycie
10 zł za butelkę 0,5 l
- Białe pokrowce na krzesła ( Sala Myśliwska)
4 zł / szt.
ZAKĄSKI
mięsa pieczone (schab ze śliwką , galantyna z kurczaka, karczek z czosnkiem
mus z łososia

13 zł /110 g
11 zł

roladki z pstrąga w białym winie
ryba po grecku
sałatka jarzynowa
sałatka z kurczaka w sosie winegrette
sałatka wiosenna
sałatka z fetą papryką i oliwkami
rozbef na różowo z sałatka zawijany
schab pieczony ze śliwka
staropolski pasztet z wątróbek
galantyna z kurczaka
jajka w sosie tatarskim
jajka faszerowane szynka i pieczarkami
galaretka drobiowa
galaretka golonkowa z chrzanem
schab w galarecie
śledzie korzenne w śmietanie lub oleju
pierś indyka z trzema rodzajami sosów
sałatka śledziowa z rodzynkami
pieczywo
masło

7 zł
8 zł
6 zł
18 zł
8 zł
18 zł
10 zł
10 zł
10 zł

Dodatkowo oferujemy Bezpłatnie
- Sale restauracyjne klimatyzowane bez dodatkowych opłat
- Możliwość skorzystania z Naszych uroczych pokoi hotelowych do sesji zdjęciowej
-Profesjonalne i indywidualne doradztwo
- Dogodne warunki płatności ( karta , gotówka )
- Kolację przy świecach dla Pary Młodej w pierwszą rocznicę Ślubu
-Dekorację stołów ręcznie haftowanymi białymi obrusami
- Świeże kwiaty na stołach postawione w wazonach

Niezapomniana chwila w wyjątkowym miejscu …
to przyjęcie weselne w Karczmie Zagłoba

8zł
3 zł
3 zł
6 zł
8 zł
10 zł
8 zł
12 zł
10 zł
2 zł
1 zł

