
 

 
Twoje Wesele Marzeń 

Menu Weselne  II 
W cenie  299 zł od osoby zawiera :  

 

 

• Tradycyjne powitanie chlebem i solą 
• Toast winem musującym z tradycyjnym 

tłuczeniem kieliszków  przez Parę Młodą 
• Przystrojenie stołów : serwety, świece, 

pokrowce na krzesła 
• Dekoracja kwiatowa z możliwością  

podświetlenia wazonów  
( światło led w wybranym kolorze) 
• Dwudaniowy obiad weselny 

• Deser 
• Zimną płytę 

• II Kolacje serwowane na gorąco 
• Tort weselny w cenie oferty 

• Słodki Bufet 
• Nielimitowany pakiet napoi bezalkoholowych 

 
 

 
 
 
 



 

 
Twoje Wesele Marzeń 

Rozpoczęcie 
 Powitanie chlebem i solą oraz uroczysty toast winem 
musującym z  tłuczeniem kieliszków przez Parę Młodą 

 
 

Zupa 
( do wyboru jedna propozycja ) 

 

Królewski rosół z makaronem  
 

Aksamitny krem z brokułów z prażonymi płatkami migdałów 
 

  
Danie Główne 

( do wyboru trzy propozycje) 
 

Tradycyjna śląska rolada wołowa  
 

Aromatyczny schab z pieczarkami zapieczony pod 
 serowym okryciem 

 

Sakwa drobiowa z musem z zielonego groszku i sera 
pleśniowego otulona boczkiem 

 

Delikatny dorsz w sosie limonkowym 
 

Dodatki 
Ziemniaki z wody ze świeżym koperkiem 

Kluski śląskie 
Frytki 

 
 
 
 
 
 



 

 
Twoje Wesele Marzeń 

Surówki 
Tarty seler z jabłkiem i orzechami 

Czerwona kapusta na ciepło z boczkiem i żurawiną 
Lekka sałatka vinaigrette 

 
 

Deser 
( do wyboru jedna propozycja ) 

 

Lody waniliowe z chrupiącą bezą i musem malinowym 
 

Panna cotta na obrazie owoców i karmelu 

 
 

Zimna Płyta 
Półmisek pieczonych zimnych mięs, wędlin i  

kiełbas regionalnych 
Kompozycja serów ( sery żółte, pleśniowe i góralskie, koreczki) 

Pasztet domowy z żurawiną  
Śledzie pod śmietanową pierzynką 

Śledzie w oleju z cebulką i kolorowym pieprzem 
Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Roladki z szynki faszerowane musem chrzanowym 
Sałatka z blanszowanych pieczarek, kukurydzy, sera i pory  

Sałatka Szefa kuchni  
Marynowane pikle 

Pomidorki z mozzarellą z nutką bazylii  
Pieczywo mieszane 

Masło 
 

I Gorąca Kolacja 
Szaszłyk wieprzowy z ryżem po bałkańsku 

 
 
 



 

 
Twoje Wesele Marzeń 

 

II Gorąca Kolacja 
( do wyboru jedna propozycja ) 

 

Gulasz wieprzowy podany z placuszkiem z cukinii  
 

Żurek beskidzki z jajkiem i białą kiełbasą 
 

 

 
 

Tort Weselny – 

 Gratis od restauracji Dębowej 
 
 
 
 

Słodki Bufet 
Ciasta domowe  ( trzy rodzaje) 

Drobne ciasteczka  
Mini deserki 

Owoce sezonowe 
 

 
Nielimitowane napoje bezalkoholowe 

Kawa, herbata  
Soki owocowe,  

Woda niegazowana z miętą i cytryną 
Napoje gazowane ( coca-cola, fanta, sprite ) 
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