Oferta Weselna

Wesele zorganizują tutaj Państwo już od 229 zł za osobę. W cenie zapewniamy nielimitowaną ilość napojów ciepłych i zimnych oraz weselny wystrój sali wraz z elegancką dekoracją stołów. Państwa przyjęcie
uświetni podświetlony napis Miłość/Love, a także projektor kinowy,
na którym można wyświetlić np. wyjątkowe podziękowania dla rodziców. Dodatkowo para młoda przyjedzie na salę weselną nowym Mercedesem GLC 200, a goście podczas imprezy będą mogli skorzystać
z nowoczesnego Foto-lustra. Najmłodszych gości zapraszamy do specjalnej sali zabaw Lego. Doskonałe nagłośnienie sali zapewni wszystkim gościom weselnym świetną zabawę do białego rana. Ponadto para
młoda otrzymuje od nas apartament dla nowożeńców w 4* Hotelu
Lantier oddalonym 50 metrów od sali weselnej, wraz ze śniadaniem.

Oferta Weselna

Pakiet Basic 229 zł

Pakiet Standard 239 zł

Pakiet Premium 259 zł

POWITANIE PARY MŁODEJ

POWITANIE PARY MŁODEJ

POWITANIE PARY MŁODEJ

Chleb z solą (według uznania)
+ Lampka wina musującego

Chleb z solą (według uznania)
+ Lampka wina musującego

Chleb z solą (według uznania)
+ Lampka wina musującego

ZUPA

ZUPA

ZUPA

Rosół z z kaczką z domowym makaronem

Rosół z z kaczką z domowym makaronem

Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

Mięso: 1.5 kawałka na osobę (3 do wyboru)
Rolada śląska wołowa lub wieprzowa
Pieczeń wieprzowa w sosie
Karczek pieczony w ziołach
Tradycyjny kotlet schabowy Udziec z kurczaka pieczony
Roladka drobiowa ze szpinakiem
Filet z kurczaka panierowany lub saute
De Volaille
Kotlet szwajcarski

Mięso: 2 kawałki na osobę (3 do wyboru)
Rolada śląska wołowa lub wieprzowa
Pieczeń wieprzowa w sosie
Karczek pieczony w ziołach
Tradycyjny kotlet schabowy
Udziec z kurczaka pieczony
Roladka drobiowa ze szpinakiem
Filet z kurczaka panierowany lub saute
De Volaille
Kotlet szwajcarski

Mięso: 2 kawałki na osobę (3 do wyboru)
Rolada śląska wołowa lub wieprzowa
Pieczeń wieprzowa w sosie
Karczek pieczony w ziołach
Tradycyjny kotlet schabowy
Udziec z kurczaka pieczony
Roladka drobiowa ze szpinakiem
Filet z kurczaka panierowany lub saute
De Volaille
Kotlet szwajcarski

OPCJA WEGETARIAŃSKA

OPCJA WEGETARIAŃSKA

OPCJA WEGETARIAŃSKA

Panierowany camembert z żurawiną
Wielowarzywne kotleciki z ciecierzycą (2 szt)

DODATKI (2 do wyboru):
Kluski śląskie białe
Ziemniaki gotowane

Kluski śląskie szare
Frytki
Ziemniaki pieczone z ziołami

DODATKI WARZYWNE (3 do wyboru):
Kapusta czerwona
Kapusta zasmażana
Surówka z białej kapusty
Sałatka szwedzka
Buraczki
Marchewka

DESER (1 do wyboru):
Lody z owocami i bitą śmietaną (1 porcja na osobę)
Panna cotta (1 porcja na osobę)
Ciasto własnego wypieku (1,5 kawałka na osobę, dwa rodzaje)

Risotto z grzybami leśnymi
Gulasz warzywny
Duży panierowany camembert z żurawiną
Wielowarzywne kotleciki z ciecierzycą (3 szt)

Risotto z grzybami leśnymi
Gulasz warzywny
Duży panierowany camembert z żurawiną
Wielowarzywne kotleciki z ciecierzycą (3 szt)

DODATKI (2 do wyboru):

DODATKI (2 do wyboru):

Kluski śląskie białe
Ziemniaki gotowane

Kluski śląskie szare
Frytki
Ziemniaki pieczone z ziołami

DODATKI WARZYWNE (3 do wyboru):
Kapusta czerwona
Kapusta zasmażana
Surówka z białej kapusty
Sałatka szwedzka

Buraczki
Marchewka

Kluski śląskie białe
Ziemniaki gotowane

Kluski śląskie szare
Frytki
Ziemniaki pieczone z ziołami

DODATKI WARZYWNE (3 do wyboru):
Kapusta czerwona
Kapusta zasmażana
Marchewka
Surówka z białej kapusty
Sałatka szwedzka
Buraczki

DESER (1 do wyboru):

DESER (1 do wyboru):

Szarlotka na ciepło z lodami 1 porcja na osobę
Puchar lodowy z gorącymi malinami/owocami sezonowymi
(1 porcja na osobę)
Panna cotta z gorącymi owocami leśnymi (1 porcja na osobę)
wybór ciast (2 kawałki na osobę)
+ świeże owoce

Szarlotka na ciepło z lodami (1 porcja na osobę)
Puchar lodowy z gorącymi malinami/owocami sezonowymi
(1 porcja na osobę)
Panna cotta z gorącymi owocami leśnymi (1 porcja na osobę)
Sernik czekoladowy z wiśniami
wybór ciast (2 kawałki na osobę)
+ świeże owoce

Pakiet Basic 229 zł

Pakiet Standard 239 zł

Pakiet Premium 259 zł

ZIMNA PŁYTA ( 10 do wyboru)

ZIMNA PŁYTA ( 12 do wyboru)

ZIMNA PŁYTA ( 12 do wyboru)

Tradycyjna deska serów
Półmisek wędlin
Mięsa pieczone (karczek, schab, boczek)
Schab ze śliwką
Pasztet domowy
Tymbaliki drobiowe
Śliwki suszone zapiekane w bekonie
Rolada serowa ze szpinakiem
Jaja w sosie majonezowym
Jaja faszerowane
Roladki szynkowe z musem chrzanowym
Tortilla szpinakowa z łososiem
Tortilla z pieczarkami lub szynką i warzywami
Przekąski w cieście francuskim
Pomidory z dipem czosnkowym i żółtym serem
Pomidorki z salami, serem feta i bazylią w oliwie
Sałatka Caprese
Tartaletki z nadzieniem pieczarkowym, porowym
lub nadziewane pastą z tuńczyka
Fileciki drobiowe w chrupiącej panierce
Pikantne skrzydełka
Smażone paluszki krabowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Sałatka makaronowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z selera z ananasem
Smażona ryba w zalewie octowej
Śledzie w oleju
Śledzie w śmietanie
Klopsiki rybne
Ryba po grecku
Swojski smalczyk podawany z ogórkiem
Warzywa konserwowe
Warzywa świeże

Tradycyjna deska serów
Półmisek wędlin
Mięsa pieczone (karczek, schab, boczek)
Schab ze śliwką
Pasztet domowy
Tymbaliki drobiowe
Śliwki suszone zapiekane w bekonie
Rolada serowa ze szpinakiem
Jaja w sosie majonezowym
Jaja faszerowane
Roladki szynkowe z musem chrzanowym
Tortilla szpinakowa z łososiem
Tortilla z pieczarkami lub szynką i warzywami
Przekąski w cieście francuskim
Pomidory z dipem czosnkowym i żółtym serem
Pomidorki z salami, serem feta i bazylią w oliwie
Sałatka Caprese
Tartaletki z nadzieniem pieczarkowym, porowym
lub nadziewane pastą z tuńczyka
Fileciki drobiowe w chrupiącej panierce
Pikantne skrzydełka
Smażone paluszki krabowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Sałatka makaronowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z selera z ananasem
Smażona ryba w zalewie octowej
Śledzie w oleju
Śledzie w śmietanie
Klopsiki rybne
Ryba po grecku
Swojski smalczyk podawany z ogórkiem
Warzywa konserwowe
Warzywa świeże

Deska serów żółtych i pleśniowych
Półmisek wędlin
Mięsa pieczone (karczek, schab, boczek)
Schab z wędzoną śliwką
Wyborny pasztet domowy
Tymbaliki drobiowe
Śliwki suszone zapiekane w bekonie
Rolada serowa ze szpinakiem
Jaja w sosie majonezowym
Jaja faszerowane
Roladki szynkowe z musem chrzanowym
Tortilla szpinakowa z łososiem
Tortilla z pieczarkami lub szynką i warzywami
Przekąski w cieście francuskim
Pomidory z dipem czosnkowym i żółtym serem
Pomidorki z salami, serem feta i bazylią w oliwie
Sałatka Caprese
Tartaletki z nadzieniem pieczarkowym, porowym
lub nadziewane pastą z tuńczyka
Fileciki drobiowe w chrupiącej panierce
Pikantne skrzydełka
Smażone paluszki krabowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Sałatka makaronowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z selera z ananasem
Smażona ryba w zalewie octowej
Śledzie w oleju
Śledzie w śmietanie
Klopsiki rybne
Ryba po grecku
Swojski smalczyk podawany z ogórkiem
Warzywa konserwowe
Warzywa świeże

Pakiet Basic 229 zł

Pakiet Standard 239 zł

Pakiet Premium 259 zł

CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

Szaszłyk drobiowy z sałatką sezonową i ryżem
Pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu
glazurowanym burakiem z pieczonymi ziemniakami
Karkówka pieczona w kapuście kiszonej z ziemniakami
Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i serem
z surówką i pieczonymi ziemniakami lub frytkami

Karczek pieczony w ziołach w sosie tymiankowym podawany
z kopytkami
Gulasz cygański podawany z kluseczkami kładzionymi
Wieprzowina na słodko-kwaśno podawana z ryżem
Bigos myśliwski ze śliwkami suszonymi i grzybami
Gołąbki z włoskiej kapusty z mięsem i ziemniakami
w sosie pomidorowym
Skrzydełka kurczaka w miodzie podawane z ryżem

Karczek pieczony w ziołach w sosie tymiankowym podawany
z kopytkami
Gulasz cygański podawany z kluseczkami kładzionymi
Wieprzowina na słodko-kwaśno podawana z ryżem
Bigos myśliwski ze śliwkami suszonymi i grzybami
Gołąbki z włoskiej kapusty z mięsem i ziemniakami
w sosie pomidorowym
Skrzydełka kurczaka w miodzie podawane z ryżem

II CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

II CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

Szaszłyk drobiowy z sałatką sezonową i ryżem jaśminowym
Pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu glazurowanym
burakiem z pieczonymi ziemniakami
Karkówka pieczona w kapuście kiszonej z ziemniakami
Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i serem z surówką
i pieczonymi ziemniakami lub frytkami

Szaszłyk drobiowy z sałatką sezonową i ryżem jaśminowym
Pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu glazurowanym
burakiem z pieczonymi ziemniakami
Karkówka pieczona w kapuście kiszonej z ziemniakami
Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i serem z surówką
i pieczonymi ziemniakami lub frytkami

III CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

III CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)

Bogracz
Żurek śląski
Bigos
Barszcz z krokietem

Bogracz
Żurek śląski
Bigos
Barszcz z krokietem

NAPOJE

FONTANNA Z CZEKOLADĄ

Kawa, herbata w formie bufetu
Woda, soki (bez ograniczeń)

Do wyboru biała, mleczna lub deserowa, pianki

II CIEPŁA KOLACJA (1 do wyboru)
Bogracz
Żurek śląski
Bigos
Barszcz z krokietem

NAPOJE
Kawa, herbata w formie bufetu
Woda, soki (bez ograniczeń)

SŁODKI STÓŁ
Domowe, dekoracyjne słodkości, galaretki, babeczki

NAPOJE
Kawa, herbata w formie bufetu
Woda, soki (bez ograniczeń)

rezerwac ja terminów

Marta

696 083 711
manager@resteatralna.pl

