Oferta weselna
Dzień Ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Proponujemy Państwu
spędzenie tych niepowtarzalnych chwil w niezwykle stylowych wnętrzach „Stangreta”
Oferujemy Państwu profesjonalne usługi, dzięki którym Przyjęcie Weselne będzie
niepowtarzalne, wzbudzi podziw Gości i na długo pozostanie w pamięci i w sercu.
Zrealizujemy Państwa najbardziej innowacyjne pomysły, oferując przy tym:
· Przyjęcie weselne w stylowo urządzonych wnętrzach Sal bankietowych.
· Profesjonalną obsługę
· Wykwintne dania kuchni staropolskiej i europejskiej, bogate menu, stoły tematyczne
· Ponad 30 miejsc noclegowych
· Atrakcyjne ceny za nocleg dla Gości weselnych
· Zniżki dla najmłodszych uczestników przyjęcia
· Bezpieczny parking

Organizujemy również wyjątkowe Zaręczyny oraz Wieczory Panieńskie i
Kawalerskie

Menu:
Cena od osoby 150zł powyżej 100 osób
Cena od osoby 165zł poniżej 100 osób
Cena od osoby 180zł poniżej 60 osób

Tradycyjne powitanie Chlebem i solą przez rodziców

Obiad;
( Jedna propozycja do wyboru)
Rosół z kołdunami lub makaronem
Krem pomidorowy z serduszkiem szpinakowym
Krem z białych warzyw z paluchem francuskim

Polędwica wieprzowa ''Stangret'' podana w sosie myśliwskim z puree ziemniaczanym i bukietem
surówek
Karkówka wieprzowa nadziewana podana w sosie demiglace z pieczonymi ziemniakami i
surówką
Rolada z drobiu nadziewana suszonymi pomidorami i serem ricotta w sosie śmietanowoserowym,
ziemniaki pure, surówki
Kolacja I:
Rolada z indyka podana w sosie owocowym z ryżem
Udko pieczone z warzywami i pieczarką
Boeuf Stroganow
Kolacja 2 ;
Kluski śląskie z gulaszem wieprzowym

Zupa węgierska
Ryba smażona podana na bakłażanie zapiekana serem
Kolacja 3;
Żurek z jajkiem i kiełbasa
Barszcz czerwony z pasztecikiem lub z pierogami
Kwaśnica na żeberku
Zimna płyta;
Mięsa pieczyste (schab nadziewany śliwką lub morelą,karczek,boczek)
Pasztet w cieście francuskim
Schab po ,,warszawsku,,
Ryba po ,,grecku,,
Roladki z szynki nadziewane serem osłodzone rodzynkami
Jajka w szynce ze szparagami
Jajka w sosie tatarskim
Galareta wieprzowa lub tymbaliki drobiowe
Mix rolad ( tortille nadziewane, rolada szpinakową , łososiowa)
Śledź w oleju
Śledź po ,,węgiersku,,
Pikle marynowane
Pomidor z mozzarellą
Sałatka Caprese
Sałatka Waldorf
Sałatka ,,Nicejska,,(z tuńczykiem)
Sałatka z kurczakiem i orzeszkami pini
Sałatka ,,Gyros,,
Sałatka ,,Grecka,,

Stół z kawą i herbatą w formie bufetu szwedzkiego

Za dodatkową opłatą oferujemy;
Stół wiejski -1800zł( noga szynka z kopytem ,kiełbasa wiejska, pieczyste mięsa , wędliny
podrobowe, smalec, ogórki małosolne lub kiszone,pieczywo )
Desery; 18zł/ osoba ; Lody z owocami,tiramisu, jabłka pod kruszonką,mus czekoladowy,
Pakiet uzupełniający; 40zł/osoba
Napoje zimne ( różne )1,5l/osoba
Owoce cytrusowe i sezonowe
Ciasta domowe na paterach

Tort -1kg/40zł
Dekoracja żywymi kwiatami na życzenie- 1000zł
Standardowym wystrojem jest biel.
Podjeżdżając pod lokal powita Państwa Stangret , a czerwony dywan poprowadzi na salę
taneczną.

Apartament na noc poślubną dostaną Państwo w prezencie od naszej firmy.

