MENU WESELNE RESTAURACJI GALION

PROPOZYCJA I – 180 ZŁ/OSOBA
powitanie chlebem i solą, następnie lampka szampana
Zupa
rosół królewski z makaronem
Dania Główne 4 rodzaje
de volaille
karkówka szpikowana czosnkiem w sosie z pieczeni
rolada drobiowa faszerowana serem i papryką podana na sosie serowym
sola na szpinaku
Dodatki
ziemniaki z wody
warzywa blanszowane
surówki (2 rodzaje)
Deser
szarlotka
Płyta zimna
półmisek pieczonych mięs (karkówka, schab, boczek)
schab faszerowany alzacką wędliną pod delikatną malagą
rolada z kurczaka
śledź w sosie śmietanowym z cebulką
pasztet wiejski
sałatka letnia z sosem winegrette
sos czosnkowy
sos tysiąca wysp
grzybki marynowane, pieczywo, masło
Danie serwowane po godzinie 22.00
barszcz z pasztecikiem
gulasz węgierski z pieczywem
Napoje
kawa, herbata, woda z cytryną, soki 100%

PROPOZYCJA 2 – 210 ZŁ OSOBA
Powitanie
chlebem i solą następnie lampką szampana
Przystawka
wędzony łosoś podany na mixie sałat z nutą grapefruita
Zupa
krem z pieczarek z nutą trufli aromatyzowany oliwą z oliwek podawany z profitrolkami
Dania główne
łosoś w migdałach
de volaille
zrazy wieprzowe w sosie myśliwskim
schab ze śliwką podany z sosem z pieczeni
pierś faszerowana pieczarkami
Dodatki
ziemniaki z wody
ryż
warzywa blanszowane
surówki 3 rodzaje
Deser
lody z owocami bakaliami i bitą śmietaną
Płyta zimna
śledź w śmietanie
półmisek pieczonych mięs (karkówka, schab, boczek)
pstrąg pod jabłkową mgiełką
rolada z kaczki
jajko mule w szynce podane na sałatce jarzynowej
sałatka z tuńczyka
sałatka caprese
pasztet wiejski
grzybki marynowane
sos czosnkowy
sos tysiąca wysp
Dania serwowane między godzinami 21.00 - 2.00
udziec wieprzowy - krojony przez szefa kuchni
(ziemniaki opiekane + sos)
bogracz (pieczywo)
Napoje
kawa, herbata, woda z cytryną, soki 100%

PROPOZYCJA 3 - 250ZŁ OSOBA
Powitanie
chlebem i solą, następnie lampka szampana
Przystawka
tortilla z wędzonym łososiem
Zupa
krem z brokuł podawany z prażonymi migdałami
Dania główne
łosoś w chrupiącej skórce z orzechów włoskich
polędwiczka a'la cartier w powłoce z błękitnego sera
soczysta pierś na sposób śródziemnomorski faszerowana suszonym pomidorem podana
na konfiturze z cebuli, kaczka w pomarańczach, sandacz w borowikach
schab faszerowany śliwką kalifornijską podany na sosie z pieczeni.
Dodatki
ziemniaki z wody, ziemniaki opiekane
ryż z warzywami, warzywa blanszowane
surówki 4 rodzaje
Deser
Tiramisu lub creme brulle
Płyta zimna
sushi mix 2 kawałki na osobę
polędwiczka tonnato z sosem z tuńczyka
rolada z kaczki faszerowana wątróbką i żurawiną
śledzie w 3 smakach, łosoś muśnięty jabłkową mgiełką
rolada drobiowa faszerowana serem camembert i papryką
półmisek wędlin z naszej wędzarni + mięsa pieczone
sałatka z krewetek tygrysich
sałatka z rucoli z serem pleśniowym i orzechami
biało zielona sałatka z kalafiora i brokułu
carpaccio z wędzonego łososia podane z szalotką
deska serów, pasztet wiejski
zimne sosy, grzybki marynowane
Dania serwowane między godzinami 21.00 – 2.00
szynka pieczona
sos + ziemniaki opiekane
strogonow +pieczywo
Napoje
kawa, herbata, woda z cytryną, soki 100%

MENU DLA POPRAWIN RESTAURACJI GALION
DANIA OBIADOWE PODAWANE W BUFETACH
PROPOZYCJA 1 – 50 ZŁ / OSOBA
sałatka Grecka
mini kanapki
półmisek swojskiego pasztetu w maladze
zupa cebulowa
pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim
sola w cieście piwnym
warzywa gotowane na parze
ryż i ziemniaki z wody
lub
ziemniaki puree i kasza gryczana
woda
PROPOZYCJA 2 – 80 ZŁ / OSOBA
sałatka z Kurczakiem
mini tortilla z wędzonym łososiem
sushi maki warzywne
hiszpańskie tapas z pastą z wędzonego łososia
pasztet wiejski w delikatnej winnej maladze
krem z pomidorów z nutą bazyli
dorsz w sosie supreme
pierś w sosie śmietanowym aromatyzowanym świeżym czosnkiem
gnochci z warzywami
pikantne skrzydełka z kurczaka po Tajsku
warzywa blanszowane
ryż i ziemniaki z wody
lub
ziemniaki puree i kasza gryczana
woda
DANIA UROCZYSTE SERWOWANE
PROPOZYCJA 3 – 110 / OSOBA
Zupa
Zupa serowa z grzankami
Danie główne
polędwiczka wieprzowa marynowana w winie podana na sosie gorgonzola
sola w cieście imbirowym, pierś faszerowana suszonym pomidorem
ziemniaki Gratin, rissotto warzywne , sałatka ze świeżych warzyw
Płyta zimna
indyk po diabelsku , schab pieczony faszerowany serem camemmbert
karkówka szpikowana czosnkiem, wędliny z naszej wędzarni
śledź na sposób orientalny, pieczywo, masło, woda
Deser
Tiramisu

POCZĘSTUNKI GRILLOWE
PODAWANE W FORMIE BUFETU
PROPOZYCJA 1 – 70 ZŁ / OSOBA
karkówka z grilla, kebab na patyku
ziemniak pieczony z koprem
łosoś, szaszłyk drobiowy, cacyki
sałatka z rukoli z orzechami i serem pleśniowym
sałatka z makaronu penne w towarzystwie dresingu z pomidorów i grillowanego
kurczaka
marynowane i grillowane kabaczki i cukinie
smalec, ogórki, pieczywo, sosy
sok owocowy
woda
PROPOZYCJA 2 – 40 ZŁ / OSOBA
kiełbasa, karkówka, kaszanka
sałatka z makaronem penne z boczkiem i czerwona fasolą
marynowane i grillowane kabaczki i cukinie, smalec, ogórki
czosnkowy, musztarda, ketchup
sok owocowy
woda
PÓŁMISKI
PROPOZYCJA 10 – 35,00 ZŁ
indyk po diabelsku
schab pieczony faszerowany serem camemmbert
karkówka szpikowana czosnkiem
wędliny z naszej wędzarni
śledź na sposób orientalny pieczywo, masło

