Menu weselne 2020
www.sosnowaosada.com

Proponujemy perfekcyjnie skomponowane menu przygotowane w
Family & Business Bistro.
O tym, że oferowane menu jest wyśmienite,
będzie można się przekonać podczas degustacji,
na
którą
zapraszamy do F&B Bistro. Wspólnie z szefem kuchni pomożemy dobrać
menu uwzględniające specjalne życzenia.
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Propozycje menu weselnego

Propozycja Nr 1 (204 zł/os.)
Opcja z poprawinami 264 zł/os. obiad zasiadany w formie bufetowej
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA

Zupa - serwowana
Rosół drobiowo – wołowy z makaronem,
warzywami i mięsem
Danie główne – serwowane na półmiskach
Rolada z kurczaka w boczku z suszonymi
pomidorami
Schabowy z pieczarkami
Dorsz pieczony z pomidorami i ziołami
Dodatki do dań – serwowane na półmiskach
Ziemniaki opiekane w ziołach
Ziemniaki z koperkiem
Młoda kapusta
Mix sałat z warzywami i domowym sosem dressingiem winegret
Surówka z selera z rodzynkami
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BUFET WIECZORNY – W FORMIE SZWEDZKIEGO STOŁU

Bufet zimny
Pstrąg pieczony w migdałach z dressingiem miodowym
Łosoś pod galaretą
Pasztet drobiowy pieczony ze śliwką i żurawiną
Schab pieczony ze śliwka i żurawiną
Pieczeń Rzymska z konfiturą z czerwonej cebuli
Tartinki z serami regionalnymi i winogronem
Deska wędlin i kiełbas kaszubskich z marynatami
Pieczeń warzywna z dresingiem

Dodatki do bufetu zimnego
Sos tatarski
Sos żurawinowy
Pieczywo domowej roboty
Masło
Sałatki
Sałatka jarzynowa
Świeże sałaty z warzywami i winegretem
Dania ciepłe późnowieczorne
Karkówka wolno pieczona w sosie własnym
z młodymi ziemniakami
Żurek z białą kiełbasą
Bufet słodki
Szarlotka z kruszonką
Sernik cynamonowo - miodowy
Ciasto czekoladowe
Cena łączna przy 100 osobach 20 400 zł
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Propozycja Nr 2 (214 zł/os)
Opcja z poprawinami 274 zł/os. obiad zasiadany w formie bufetowej
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA

Przystawka - serwowana
Trio rybne a’la FB:
- śledź w puszystej śmietanie
- tatar z łososia
- pstrąg wędzony
Zupa – serwowana
Krem z malinowych pomidorów z bazyliową oliwą
Danie główne – serwowane na półmiskach
Łosoś w sosie winno - maślanym
Pieczony karczek w sosie tymiankowym
Kotlet devolaj z masłem
Dodatki do dań – serwowane na półmiskach
Ziemniaki z wody z koperkiem
Buraczki na ciepło zasmażane z chrzanem
Surówka z białej kapusty a’la coleslaw
Surówka z marchewki z ananasem
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BUFET WIECZORNY – W FORMIE SZWEDZKIEGO STOŁU

Bufet zimny
Śledzik w marynacie f&b
Galaretki drobiowe z warzywami
Klopsiki pieczone z grzybami
Pasztety domowe z marynatami podane z
pieczywem
Terina z warzywami i serem
Krążki indyka nadziewane suszonymi pomidorami i
szpinakiem
Karkówka z sosem tatarskim
Tarta z boczkiem i serem
Dodatki do bufetu zimnego
Sos żurawinowy
Sos tatarski
Pieczywo domowej roboty
Masło
Sałatki
Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułem i wędzonym kurczakiem
Danie ciepłe
Barszcz czerwony z pasztecikami z mięsem
Bigos z kiełbasą i mięsem z pieczywem
Desery
Babka jogurtowa z brzoskwiniami
Mus waniliowy z owocami
Sernik cynamonowo-miodowy
Owoce sezonowe

Cena łączna przy 100 osobach 21 400 zł
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Zależnie od wybranej propozycji, po zupie serwowanej, bądź jak w propozycji
2 po zupie poprzedzonej przystawką, nadejdzie czas na dania główne wraz z
dodatkami.
Dzięki formie podania (na eleganckich paterach), będzie można wybrać
swoje ulubione potrawy ze wszystkich oferowanych. Po obiedzie, na
szwedzkich stołach, zaserwujemy desery oraz zimne przekąski, które będą
uzupełniane do końca wesela. O ustalonej porze nocnej, podamy dla
wszystkich dania ciepłe.

Propozycja Nr 3 (224 zł/os.)
Opcja z poprawinami 284 zł/os. obiad zasiadany w formie bufetowej
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA

Zupa – serwowana
Zupa grzybowa z łazankami
Danie główne – serwowane na półmiskach
Roladki podkomorzego w sosie myśliwskim
Udka z kaczki w sosie pieczeniowo - żurawinowym
Golonka z dzika w sosie z czerwonego wina z
jałowcem
Pierogi z mięsem i ruskie
Dodatki do dań – serwowane na półmiskach
Domowe kopytka
Ziemniaki puree
Marchewka na krótko
Surówka z kapusty pekińskiej z marchewka
Surówka z czerwonej kapusty
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BUFET WIECZORNY – W FORMIE SZWEDZKIEGO STOŁU

Bufet zimny
Śledzik po kaszubsku
Śledź w przyprawach korzennych
Galaretki drobiowe z warzywami
Rolada wieprzowa nadziewana szynką parmęńską
Domowe pasztety z marynatami i żurawiną
Mięsa pieczyste receptury szefa kuchni :
rolada z boczku, schab w musztardzie, karczek w ziołach
Deska wędlin i kiełbas kaszubskich z marynatami
Smalec domowy
Dodatki do bufetu zimnego
Sos żurawinowy
Sos tatarski
Pieczywo domowej roboty
Masło

Sałatki
Sałatka grecka z serem feta
Sałatka z młodych ziemniaków w sosie
musztardowym
Danie ciepłe
Zupa gulaszowa z warzywami
Faszerowany indyk suszonymi pomidorami i
mozzarellą w sosie winno maślanym
Opiekane ziemniaki
Desery
Pleśniak ze śliwkami
Ciasto jogurtowe z mandarynkami
Mus czekoladowy z owocami leśnymi i kruszonką
Owoce sezonowe
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Cena łączna przy 100 osobach 22 400 zł

**************

Podane ceny menu weselnego obowiązują dla przyjęć od minimum 100
osób.
W przypadku mniejszej liczby gości cena jest ustalana indywidualnie.
Istnieje możliwość wprowadzania zmian w menu. W takim przypadku cena
menu będzie ustalana indywidualnie.
Godzina zakończenia przyjęcia weselnego przewidywana jest o godz. 4:00.
W cenie menu zawiera się wynajem stołów, zastawa stołowa i obsługa
kelnerska.
Istnieje możliwość dostarczenia dodatkowo własnych ciast. Opłata
talerzykowa wynosi 4 zł od osoby.
Istnieje możliwość zapewnienia alkoholu we własnym zakresie. Opłata
korkowa wynosi 10 zł od osoby.
Cena menu dla wykonawców (fotograf, DJ itd.) i dzieci od 4 do 12 lat – 80
zł/osobę.
Dzieci do lat 4 bezpłatnie.

Opcje dodatkowe
Bufet wiejski (900 zł)
Pęta kiełbas / Kabanosy / Salceson / Szynka
Pasztetowa podwędzana / Kaszanka / Boczek / Smalec
Ogórki kiszone i małosolne / Grzyby marynowane / Pieczywo wiejskie
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Fontanna czekoladowa (6 zł / os.)
Płynna czekolada (do wyboru: deserowa, mleczna, biała). Świeże owoce
filetowane (wykorzystane owoce są uzależnione od sezonu), ciasteczka,
pianki, rurki.

PROPOZYCJE GRILLOWE NA POPRAWINY
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Propozycja nr 1
70 zł/os. – forma pikniku z grillem
Zupa
Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
Dania z główne
Dorsz pieczony z cytryną i ziołami w papilotach
Skrzydełka w przyprawach Lemon-Pepper
Żeberka w sosie BBQ z dodatkiem chrzanu
Karkówka w ziołach i musztardzie
Kiełbaski
Kaszanka
Ziemniak pieczony z czosnkiem i rozmarynem
Sezonowe warzywa marynowane w czosnku i ziołach
Sałatki
Mix sałat z kurczakiem i świeżymi warzywami
Sałatka z młodej kapusty i potatków
Dodatki do dań
Musztarda / ketchup
Sos czosnkowy / sos barbecue
Pikantna salsa z kolendrą
Pieczywo / masło
Napoje bezalkoholowe
Kawa, herbata
Woda mineralna
Soki owocowe, napoje gazowane
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Propozycja Nr 2
80 zł/os. – forma pikniku z grillem
Zupa
Pikantna zupa z soczewicy z pomidorami
Dania głowne
Łosoś z warzywami w papilocie
Kurczak w przyprawach Jerk
Żeberka w sosie BBQ z dodatkiem chrzanu
Karkówka w ziołach i musztardzie
Kiełbaski
Kaszanka
Ziemniak pieczony z czosnkiem i rozmarynem
Sezonowe warzywa marynowane w czosnku i ziołach
Sałatki
Sałatka grecka z serem feta i domowym sosem winegret
Sałata cezar z kurczakiem i grzankami ziołowymi
Dodatki do dań
Musztarda / ketchup
Sos czosnkowy / sos barbecue
Pikantna salsa z kolendrą
Pieczywo / masło
Napoje bezalkoholowe
Kawa, herbata
Woda mineralna
Soki owocowe
Powyższe ceny menu na poprawiny obowiązują dla przyjęć dla minimum 80
osób.
W przypadku mniejszej liczby gości cena jest ustalana indywidualnie.
Istnieje możliwość wprowadzania zmian w menu. W takim przypadku cena
menu będzie ustalana indywidualnie. Czas poprawin przewidywany jest na
ok. 5h.
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W zależności od wyboru opcji poprawin, cena menu zawiera wynajem
stołów, krzeseł, grilli, zastawę stołową i obsługę kelnerską.
Cena menu dla wykonawców (fotograf, DJ itd.) i dzieci od 4 do 12 lat – 50%
ceny wybranego menu na poprawiny na osobę.
Dzieci do lat 4 bezpłatnie.
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