Karczma Młynówka
Łęki, ul Piastowska 94
Tel. 506 284 283
karczma@karczmamlynowka.eu
www.karczmamlynowka.eu
PROPOZYCJA MENU UCZTA U GÓRALA

„WESELE VI ”

Uroczyste przywitanie pary młodej chlebem i solą
Lampka szampana dla wszystkich gości (wino musujące)
OBIAD:

(proszę wybrać jedną opcje)

 Rosół z kaczki z makaronem
 Krem z borowików z grzankami
dania podawane na półmiskach- proszę wybrać 5 potraw (w przeliczeniu 2,5 szt. mięsa na osobę).
Schab po góralsku (faszerowany serem i pieczarkami), rolada wieprzowa,
pałeczki z kurczaka pieczone, karczek z pieca, kotlet schabowy, kotlet de volaille, kotlet panierowany z
drobiu, sakwa z kurczaka faszerowana(faszerowana serem i pieczarkami, rolada wołowa,
pasemka z kurczaka w złocistej panierce
(proszę wybrać 2 opcje)
+ ziemniaki z wody, talarki z ziemniaka, kluski śląskie
SURÓWKI:

(proszę wybrać 3)

Kapusta czerwona, surówka z białej kapusty, surówka z marchwi, surówka z kapusty pekińskiej, buraczki
Po obiedzie serwujemy herbatę / kawę
DESER:

(proszę wybrać 1 opcję)

 Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami [ podany w formie deseru dla każdego z gości]
 Tort weselny [do wyboru rodzaj smaku, do wyboru tort tradycyjny lub tort z marcepanem]
 Ciasta na paterach na stołach [sernik, ciasto z galaretką, jabłecznik, ciasto drożdżowe itp.]
ZIMNA PŁYTA:
 Półmisek wędlin, pasztetów i mięs pieczonych[schab pieczony ze śliwką, pieczona karkówka,
galantyna drobiowa, szynka gotowana, szynka drobiowa, salceson itp]
 Galaretki z łososiem
 Ryba po grecku
 Śledź w sosie musztardowym
 Półmisek serów[ser pleśniowy camembert oraz lazur, galantyna serowa z przyprawami, ser żółty]
 Pomidory z cebulką, ogórek zielony
 Pieczywo jasne, pieczywo ciemne
Sałatki: (proszę wybrać 2)





Sałatka śledziowa
Papryki faszerowane sałatką meksykańską
Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułami i serem feta

OWOCE:
 Klosz owoców
DANIA GORĄCE: (Proszę wybrać jedno danie do każdego posiłku)
1:
 Filet z kurczaka w sosie z rydza i oscypka, talarki z ziemniaka, surówka z kapusty pekińskiej
 Danie Janosika – sakwa wieprzowa duszona faszerowana pieczarkami podana z ziemniaczkami w
mundurkach oblanych masłem czosnkowym, zestaw surówek
 Filet z kurczaka faszerowany serem feta i suszonymi pomidorami, ziemniaczki opiekane, sałaty
mieszane
 Polędwiczka wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu, podana z ziemniaczkami opiekanymi oraz
sałatami mieszanymi, ozdobiona pomidorkami koktajlowymi
 Polędwiczka wieprzowa w sosie z kurek podana z talarkami z ziemniaka sałatami mieszanymi
2:





Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
Barszcz z krokietem
Żurek z biała kiełbasa i borowikami
Wyśmienity bigos z dzika i sarny robiony na winie

3:
 Filet z kurczaka w sosie z rydza i oscypka, talarki z ziemniaka, surówka z kapusty pekińskiej
 Danie Janosika – sakwa wieprzowa duszona faszerowana pieczarkami podana z ziemniaczkami w
mundurkach oblanych masłem czosnkowym, zestaw surówek
 Filet z kurczaka faszerowany serem feta i suszonymi pomidorami, ziemniaczki opiekane, sałaty
mieszane
 Polędwiczka wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu, podana z ziemniaczkami opiekanymi oraz
sałatami mieszanymi, ozdobiona pomidorkami koktajlowymi
 Polędwiczka wieprzowa w sosie z kurek podana z talarkami z ziemniaka i sałatami mieszanymi
4:





Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
Barszcz z krokietem
Żurek z biała kiełbasa i borowikami
Wyśmienity bigos z dzika i sarny robiony na winie

DODATKI: ( bez ograniczeń)





Kawa
Herbata
Soki w dzbankach (pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy)
Woda niegazowana z cytryną w dzbankach

NA KAŻDYM WESELU GWARANTUJEMY
WYSTĘP KAPELI GÓRALSKIEJ !!!
CENA ZA OSOBĘ 240 zł
( 4 KOLACJE -CENA OBOWIĄZUJE W 2021/2022)






Lokal nie pobiera żadnych dodatkowych opłat typu: za wynajęcie, za dekoracje, korkowe itp.
Lokal gwarantuje w ofercie dekoracje Sali [ żywe kwiaty itp.]
Dzieci w wieku 0-4 gratis[brak zastawy], 4-10 60% ceny ustalonego menu.
Lokal klimatyzowany (piętro).
Proponujemy hurtowe ceny napoi alkoholowych, napoi gazowanych, ciast, tortów weselnych

