Menu
przyjęcia weselnego
ver. III / 250 zł
Przywitanie chlebem i solą.
Przywitanie gości winem musującym, dla dzieci szampan Piccolo
Obiad







Rosół
Polędwiczki wieprzowe w porach z musztardą
Schab z pieca z warzywami
Zrazy wołowe
Filety drobiowe faszerowane szpinakiem
Filety drobiowe faszerowane pieczarką

Dodatki





Ziemniaki z pieca z ziołami,
Ziemniaki z koperkiem,
Kluski śląskie
Sos pieczarkowy, pieczeniowy

Surówki




z kapusty białej
buraczki tradycyjne,
mizeria

Napoje do obiadu



Sok pomarańczowy, jabłkowy,
Woda n/g z cytryną i miętą

Deser




Ciasta własne - oświadczenie
Kawa, herbata w dzbankach wg zamówienia
Tort własny

Restauracja Lew, 68-200 Żary,
ul. Osadników Wojskowych 52-53,
tel.(68) 451 38 14 | kom. 608663716

biuro@restauracjalew.pl
www.restauracjalew.pl
www.facebook.com/RestauracjaLew
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Przystawki zimne









Półmiski mięs pieczonych /pasztet z królika na karmelizowanej pomarańczy,
schab ze śliwką, schab z morelą, rolada boczkowa, karkówka pieczona /
Galaretki drobiowe
Śledziki tradycyjne
Śledziki po kaszubsku
Tatar wołowy wg zamówienia
Sałatka z kurczakiem w sezamie i sosem jogurtowo-miodowym
Sałatka z liści młodego szpinaku z serem pleśniowym, sosem z malin i prażonymi
płatkami migdałów
Pomidorki koktajlowe faszerowane twarożkiem na liściach bazylii

Drugi ciepły posiłek


Sakiewki z naleśników z farszem kurkowym pod sosem beszamelowym
wyporcjowane dla każdego

Trzeci ciepły posiłek


Płonąca szynka Podkomorzego + dipy serwowane przez szefa kuchni

Czwarty ciepły posiłek




Barszczyk czerwony + pierogi z mięsem okraszone boczkiem i kurkami 3szt/os
Fantazja drobiowa / wątróbka w boczku/ 1szt/os
Pieczarki panierowane 2szt/os

Piąty ciepły posiłek


Zupa gulaszowa

Wiejski stół








Wiejskie przysmaki : kiełbasy, boczki naturalnie wędzone
Smalec ze skwarkami, cebulką i ziołami /wyrób własny/
Chlebek wiejski
Ogórki kiszone /wyrób własny/
Marynowane grzybki, czosnek /wyrób własny/
Kapusta zasmażana
Krupnik staropolski na miodzie /alkohol-wyrób wlany/

Stawka na osobę 250,00zł
W okresach świątecznych do ceny uroczystości należy doliczyć 10% za serwis.
Dodatkowo napoje zimne i gorące /kawa, herbata/ bez limitu w cenie 15zł/os
Pokrowce na krzesła 7,00zł/os – opcja . W cenie wystrój, kwiaty, aranżacja stołów, serwis
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