
PRZYJĘCIE WESELNE – oferta w cenie 200 zł/osobę

- lampka szampana na powitanie
- woda mineralna podawana bez ograniczeń
- soki: pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki 0,5l / osobę
- kawa ze śmietanką i cukrem oraz herbata z cytryną i cukrem podawane bez ograniczeń

Przystawka
Półgęsek, puree gruszkowo waniliowe, żurawina, młode sałaty, vinegrette z rucoli i orzechów

Obiad
Rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem lub consome grzybowe z warzywami
Tradycyjny zraz zawijany w sosie pieczeniowym
Kurczak supreme marynowany w czosnku i kolendrze, sos szafranowy
Kotlet de Volaille z masłem i pietruszką
Konfitowane udo kacze, sos śliwkowy
Polędwica wieprzowa faszerowana borowikami, sos truflowy
Pieczony łosoś z panierką chrzanowo parmezanową na ragout z kalarepy i cukinii z miętą
Ziemniaki gotowane z koperkiem, frytki, bułeczki gua bao z modrą kapustą                             
Zestaw świeżych surówek, czarna soczewica z palonym kalafiorem, marchew baby z sokiem
z pomarańczy, gratin warzywne
Ogółem – 2,5  porcji na osobę

Deser
Lody z owocami i bitą śmietaną lub fondant czekoladowy z lodami waniliowymi 

Zimny bufet
Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym i polskimi piklami
Rostbeff pieczony w wiśniach z musem z kolorowego pieprzu
Plastry pieczonego schabu z musem chrzanowym
Wybór kolorowych terin mięsnych z dipami
Tymbaliki rybne z warzywami
Krewetki pieczone w sosie paprykowym na sałatce z kopru włoskiego z pomarańczami i 
imbirem
Sałatka grecka
Sałatka nicejska
Pieczywo mieszane, masło
Ogółem – 2,5 porcje na osobę

Tort  - gratis od Restauracji Powozownia

Śniadanie
Barszcz z  jarskim pasztecikiem 
Golonka gotowana na kapuście
Kolorowy szaszłyk drobiowy z tzatzykami
Klasyczny Boeuf Strogonow z kluseczkami półfrancuskimi
Ogółem – 1,5 porcje na osobę

Pieczywo cukiernicze, owoce, alkohol we własnym zakresie
Pokój dla Pary Młodej w Apartamentach Powozownia gratis!!

Oferta dodatkowo zawiera:
- dekorację kwiatową na stole, świeczniki
- atrakcyjne ceny alkoholu
- możliwość wykorzystania placu zabaw, ogródka letniego, parkingu
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