Dom Weselny
Łupice ul. Szkolna 26
67-410 Sława
telefon: 667 444 525
e-mail: biuro@amorre.com.pl

OFERUJEMY PAŃSTWU










klimatyzowaną salę weselną
chleb weselny na powitanie Młodej Pary z lampką wina musującego;
apartament dla Nowożeńców
pokoje dla Gości weselnych
prywatny parking na terenie obiektu – gratis
dzieci do lat 3 – gratis
dzieci do lat10 – 50%
10% rabatu na uroczystość z okazji chrztu
możliwość aranżacji sali przez Państwa Młodych
/ stoły okrągłe lub prostokątne /
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MENU WESELNE – 145 zł
Powitanie Pary Młodej chleb weselnym i solą
Lampka wina musującego dla wszystkich Goście
ZUPA /jedna do wyboru /
 Tradycyjny rosół z makaronem
 Krem brokułowy z grzankami
 Krem pomidorowy ze świeżą bazylią i groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE
(3 porcje na osobę)
 Kotlet De volaille
 Zraz wieprzowy z boczkiem, cebulą i ogórkiem
 Rumsztyk z siekanego mięsa z cebulką
 Pierś z kurczaka faszerowana szynką wędzoną i serem
 Tradycyjny kotlet schabowy
 Potrawka z kurczaka w sosie beszamelowym
DODATKI
 Ziemniaki
 Pyzy drożdżowe
 Sos pieczeniowy
 Bukiet surówek z warzyw sezonowych

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
Pasztet pieczony po staropolsku
Karczek .szpikowany czosnkiem
Szparagi w szynce
Jajko w szynce
Schab w ziołach nadziewany śliwką
Sałatka gyros
Sałatka brokułowa
Ryba w winnej zalewie
Rolada serowa faszerowana boczniakami i piersią z kurczaka
Galaretka drobiowa
Galaretka wieprzowa
Tradycyjny śledź w oleju
Pieczywo mieszane

DANIA GORĄCE
 I KOLACJA - Flaki wołowe / zupa gulaszowa / 1 do wyboru /
 II KOLACJA - Żeberka pieczone z kapustą zasmażaną
- Gołąbki z kaszą gryczaną w sosie pieczarkowym

 III KOLACJA - Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym
BUFET KAWOWY
 Kawa, herbata - bez ograniczeń
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DODATKOWO OFERUJEMY :










Tort – 70 zł / kg
Ciasta, ciasteczka – 10 zł / os.
Owoce – 6 zł / os.
Napoje bezalkoholowe – 5 zł /l
Pokrowce na krzesło – 7 zł / os.
Opłata serwisowa za własny alkohol – 600 zł
Stół ryb wędzonych – 20 zł /os.
Stół wiejski – 18 zł / os.
Udziec wieprzowy z sałatką grecką, sosem czosnkowym – 18 zł / os.
serwowany przez szefa kuchni.

POPRAWINY w cenie 55 zł / os.
 Czas trwania – 6 godzin
 Obiad :
Żur na wędzonce z białą kiełbasą
Karczek wieprzowy w myśliwskim sosie
Schab pieczony w sosie
1 danie do wyboru
Ziemniaki puree
Surówka z warzyw sezonowych
 Serwis kawowy – kawa, herbata bez ograniczeń
 Stół szwedzki – pozostałe zakąski i potrawy z wesela
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