JAK WESELE TO TYLKO Z NAMI :)
Zapewnimy Państwu idealnie dobrane menu, miłą
profesjonalną obsługę, niepowtarzalną atmosferę oraz
wyśmienitą kuchnię.
Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji przyjęć
weselnych, zapewnimy pomoc w planowaniu, koordynowaniu
i przebiegu przyjęcia.
Służymy Państwu pomocą w organizowaniu:
* zespołu muzycznego / Dj
* fotografa/kamerzysty
*fajerwerków
*animacji/niańki dla dzieci
* występu kapeli góralskiej
* przejazdu dorożką Pary Młodej
* wynajęciu samochodu
* płonącego prosiaka nadziewanego kasza
* transfer gości
* drobne ciasteczka własnego wyrobu
tort weselnych
Profesjonalne oraz indywidualne podejście do klienta sprawia,
iż potrafimy sprostać nawet najbardziej wyszukanym
oczekiwaniom.

Menu weselne – propozycja I
(obiad serwowany)

Powitanie Państwa Młodych solą i chlebem
Lampka wina musującego

Zupa:
Bursztynowy rosół z makaronem
Danie główne:
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym z kopytkami i zestawem
surówek
Deser:
Galaretka z bitą śmietaną i bakaliami
Zimna płyta:
Patera wędlin
Patera serów
Tymbaliki drobiowe
Jajka w sosie tatarskim
Sałatka grecka
Kolacja I:
Kita z szynki z kapusta zasmażaną i ziemniakami
Cena menu: 160zł/os. (min 60os.)

Menu weselne – propozycja II
Powitanie Państwa Młodych solą i chlebem
Lampka wina musującego

Zupa:
Bursztynowy rosół z makaronem i kluseczkami drobiowymi
Danie główne (podawane na półmiskach):
Rolada śląska
Kotlet schabowy nadziewany serem
Filet z kurczaka z pieczarkami

ziemniaki
kluski śląskie
sos pieczeniowy
czerwona kapusta
surówka z marchwi
surówka z białej kapusty
Deser:
Lody z gorącymi malinami

Zimna płyta:
Patera wędlin, mies pieczystych
Patera serów
Roladki z łososia ze szpinakiem
Sałatka grecka
Tymbaliki drobiowe
Jajka w sosie tatarskim
Pieczywo
Masło
Kolacja I:
Kita z szynki, ziemniaki opiekane Kapusta zasmażana
Kolacja II:
Barszcz z krokietem

Cena menu: 210 zł/os.

Menu weselne – propozycja III

Powitanie Państwa Młodych solą i chlebem
Lampka wina musującego

Zupa:
Bursztynowy rosół z makaronem i kluseczkami wątrobianymi
Danie główne (serwowane na półmiskach):
Rolada śląska
Schab nadziewany pieczarkami
Filet z kurczaka zapiekany mozzarellą i pomidorem
Udko z kaczki

Kluski śląskie
Ziemniaki
Czerwona kapusta
Surówka z marchwi
Surówka z białej kapusty
Buraki
Deser:
Lody z gorącymi malinami

Zimna płyta:
Patera wędlin,
Patera mięs pieczystych
Patera serów
Sałatka jarzynowa
Sałatka Grecka
Tymbaliki drobiowe
Jajka w sosie tatarskim
Oscypek z żurawiną
Pieczywo
Masło
Kolacja I:
Pierś z kaczki w sosie śliwkowym,, kopytka, sałata lodowa
Kolacja II:
Barszcz z krokietem
Cena menu: 230zł/os.

Menu weselne -propozycja EXCLUSIV
Powitanie Państwa Młodych solą i chlebem
lampka wina musującego z truskawką
Przystawka:
Pierś z kaczki w galarecie
Zupa:
Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
Danie główne (serwowane na półmiskach):
Rolada śląska
Udko z kaczki
Pieczeń wieprzowa
Filet z kurczaka ze szpinakiem
Polędwiczki wieprzowe
Kluski śląskie
Kluski fusate
Ziemniaki
Frytki
Czerwona kapusta
Surówka z marchwi
Surówka z białej Kapusty
Buraki

Sos grzybowy
Sos śmietanowo- cebulowy

Deser:
Panacotta z wiśniami żelowanymi
Zimna płyta:
Patera wędlin
Patera mięs pieczonych
Patera serów
Sałatka Bastilio (szynka parmeńska i rukola)
Sałatka grecka
Śledź pod pierzynką
Jajko w sosie tatarskim
Tymbaliki z nóżek
Oscypki z żurawiną
Roladki faszerowane z ciasta francuskiego
Koreczki warzywne
Ogórki konserwowe
Pieczywo
Masło
Kolacja I:
Kita wieprzowa, kasza, kapusta po góralsku
Kolacja II
Bogracz, żurek
( podawana w bemarach na stole szwedzkim):
Kolacja III
Barszcz z krokietem
Cena menu ; 260 zł /os

Napoje/Soki/AlkoholTort

* Napoje gazowane 0,5 l (Pepsi, Mirinda, 7Up) w cenie
5,00zł /szt
* Do każdej propozycji menu dajemy bez dodatkowych opłat:
kawę, herbatę, soki owocowe, wodę niegaz/. bez ograniczeń
* Alkohol;
- 0,5 l Wyborowa 50 zł
-0,5 l Sobieski 50 zł
-0,5 l Finlandia 50 zł
-0,5 l Bols Platinum 50 zł
-0,7 l Grant's 100zł
-0,7 Ballantine's 100 zł
* Tort weselny , ciasta, ciasteczka drobne w zakresie Pary
Młodej bądź po wcześniejszych ustaleniach do zamówienia
u nas

Informacje dodatkowe :
*Istnieje możliwość podania zimnej płyty na stole szwedzkim
*Dzieci do lat 5 bezpłatnie
Dzieci do 12 lat zniżka – 20%
*Nocleg Pary Młodej oraz Szanownych rodziców Gratis !!
Dla pozostałych gości:
-180zł ze śniadaniem (pokój 2-osobowy)
*Organizujemy poprawiny, menu oraz wycena uzgadniane jest
indywidualnie
*Promocje -noclegi dla gości w tych terminach:
- marzec; 80 zł
- listopad : 80 zł

- 80 zł ze śniadaniem od osoby ( pokój 2 osobowy )
Jeżeli żadna z powyższej propozycji nie odpowiada Waszym
wymaganiom,napisz lub przyjdź do nas a ułożymy menu do
potrzeb Waszych wymagań lub portfela :)
Jesteśmy otwarci i elastyczni na inne propozycje!

Kontakt:
e-mail: dworek@jur-gast.pl
tel. : 33/855 28 20
668-122-902
Polub nas również na facebook'u !

