MENU WESELNE
KOSZT: 180,00zł./ osoba
Hotel Klub Restauracja Kuźnia ***

Tradycyjne powitanie Gości chlebem i solą
Wino musujące na toast
Zupa do wyboru:
 Tradycyjny rosół z makaronem
 Włoska pomidorowa
 Minestrone
 Francuska cebulowa
Danie główne do wyboru podawane w półmiskach:
 Zrazy staropolskie z szynki wieprzowej faszerowane
 Polędwiczka wieprzowa w warzywach korzennych
 Pieczony schab z liściem laurowym i naturalnym sosem
 Kotlet schabowy z pieczarkami
 Roladki z szynki z pieczarkami
 Pieczona karkówka po Kujawsku z majerankiem
 Szynka pieczona z miodem
 Udko z kurczaka po polsku faszerowane grzybami i ziołami
 Grillowany indyk na świeżych pomidorach
 Udko z kaczki w sosie żurawinowym
 Pierś z kaczki na pomarańczach
 Łosoś pieczony na szpinaku
 Dorsz pieczony na sosie cytrynowym
Dodatki do wyboru:
 Ziemniaki gotowane
 Ziemniak pieczone w ziołach
 Frytki
 Kluski śląskie
 Bukiet surówek
 Warzywa gotowane na parze
 Buraczki z chrzanem
 Kapusta zasmażana
 Modra kapusta
Deser do wyboru:
 Lody z gorącymi malinami i bitą śmietaną
 Panna Cotta
 Creme Brulee
 Ciasto domowe

Zakąski do wyboru:
 Tatar wołowy
 Tatar z łososia
 Platery pieczonych mięs i wędlin
 Karkówka ze śliwką glazurowana miodem
 Szynka po rusku
 Pieczona rolada z boczku, rozmarynu i czosnku
 Schab nadziewany suszonymi pomidorami i bazylią
 Pieczona jagnięcina z czosnkowym sosem
 Galaretki drobiowe z warzywami
 Terrina z gęsi z kaparami
 Terrina wieprzowa z miętą
 Indyk nadziewany
 Piersi z kurczaka z sezamem i sojowym sose
 Carpaccio z kaczki z rukolą
 Śledziki regionalne 2 smaki
 Sałatka z grillowanym kurczakiem
 Sałatka grecka
 Sałatka caprese
Po północy na gorąco do wyboru:
 Barszcz czerwony z pasztecikiem
 Tradycyjny żurek
 Gulasz wieprzowy z kopytkami
 Udko z kurczaka pieczone w pieczarkach
Pieczywo i masło dodajemy do zakąsek
Napoje gorące: kawa, herbata bez ograniczeń podawana w termosach
Napoje zimne: soki, woda gazowana i niegazowana podawane w dzbankach bez ograniczeń
CENA ZAWIERA:
• Zupa 1 porcja/ na osobę
• Danie główne 4/na porcje na osobę
• Dodatki 3 porcje/na osobę
• Zakąski 5 porcji/na osobę
• Ciasto 2 kawałki na osobę lub 1 deser
• Napoje ciepłe bez ograniczeń
• Napoje zimne – soki owocowe: jabłkowy, pomarańczowy, woda gazowana i niegazowana bez ograniczeń
• Apartament dla Pary Młodej
CENA NIE ZAWIERA:
• Tortu weselnego
• Alkoholi

Informacje i rezerwacje:
Andrzej Man – General Manager
tel kom. 606 70 92 92 / mail: andrzej.man@klubkuznia.pl
www.klubkuznia.pl / www.facebook.com/kuzniaklub / www.hotelkuznia.pl

