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Wasze Wesele – Restuaracja U Hołosia
Powitanie chlebem i solą przez gospodarzy Restauracji
Toast za Młodą Parę
Pierwszy posiłek
Zupa do wyboru
Rosół z makaronem
Krem z brokułów
Zupa grzybowa
Barszcz z pasztecikiem

Danie główne
Do wyboru z bogatej oferty
Pieczeń z karkówki w sosie własnym
Zraz wołowy w sosie własnym
Kotlet schabowy
Kotlet De’Volaille
Cordon bleu
Rogal leśny
Roladka wieprzowa z pieczarkami
Schab pieczony w ziołach w sosie pieprzowym lub kaparowym
Udko kurczaka pieczone
Potrawka z kurczaka
Zrazy Oleńki
Roladki drobiowe z porem
Kaczka pieczona z jabłkami
Pstrąg pieczony z masłem czosnkowo-koperkowym lub prażonymi migdałami
Łosoś w sosie kaparowym
Sandacz w sosie kurkowym
Dorsz w rozmarynie
Polędwiczki wieprzowe w sosie kaparowym

Wasze Wesele – Restuaracja U Hołosia
Dodatki do mięs
Ziemniaki gotowane, zasmażane
Ryż biały
Krokiety
Frytki
Buraczki
Bukiet surówek (do wyboru: selerowa, wiosenna, z białej kapusty, marchewka z jabłkiem)
Kapusta czerwona zasmażana
Warzywa gotowane na parze
Marchewka z groszkiem

Deser
Ciasto wybrany asortyment 6 rodzajów

Zimne zakąski do wyboru z bogatej oferty
Schab ze śliwką lub morelą w galarecie
Filet z indyka z brzoskwinią
Rolada drobiowa z porem
Rolada z grzybami
Szynka ze szparagiem
Szynka po rusku
Galareta drobiowa
Deska mięs pieczonych i wędlin
Deska serów z orzechami i owocami
Tatar wołowy
Śledź w oleju
Ryba po grecku lub japońsku
Pstrąg, łosoś lub sandacz w galarecie
Klopsiki w occie

Wasze Wesele – Restuaracja U Hołosia
Sałatki
jarzynowa
grecka
gyros
hawajska
królewska
nicejska
chłopska

Po północy na gorąco
Szynka pieczona
Swojska biała kiełbasa na kapuście kiszonej lub zapiekana
Golonka na kapuście lub po bawarsku

Na ciepło nad ranem
Boeuf strogonow
Gulasz po węgiersku
Szaszłyki drobiowe lub wieprzowe
Barszcz z pasztecikiem
Żurek

Napoje zimne i gorące bez ograniczeń przez całe wesele
Kawa, herbata
Soki owocowe, woda gazowana i niegazowana

Szczegóły omówimy z Państwem na indywidualnym spotkaniu.
Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie propozycje.
Cenę różnicujemy w zależności od liczby gości i terminu

