Menu 4 Pory Roku WIOSNA
269 zł / osoba
POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
•
APERITIF
•
STARTER:
vitello tonnato (plastry cienko pokrojonej cielęciny w sosie na bazie tuńczyka, kaparów i anchois)
•
ZUPA:
krem z nowalijek
•
DANIE GŁÓWNE:
roladka z piersi kurczaka sous vide podana z ziemniakami z wody, parowanymi warzywami wiosennymi
i aromatycznym sosem
•
DESER:
mus jeżynowy w sorbecie truskawkowym z rozgrzewającym parfait
•
FINGERFOOD SŁONY (SŁONE PRZEKĄSKI) PODAWANY DO STOŁÓW
•
PIERWSZY SET KOLACYJNY:
przystawka: terrine rybna w sosie jogurtowym
danie ciepłe: jajko w koszulce na żytniej grzance ze szpinakiem i sosem serowym
•
FINGERFOOD OWOCOWY (OWOCOWE PRZEKĄSKI) PODAWANY DO STOŁÓW
•
TORT
•
DRUGI SET KOLACYJNY:
przystawka: sałatka z plastrami gęsi i serem gorgonzola
danie ciepłe: troć/łosoś z cukinią i szparagami gotowanymi z kwiatami rozmarynu
•
FINGERFOOD SŁONY (SŁONE PRZEKĄSKI) PODAWANY DO STOŁÓW
•
BUFET DAŃ CIEPŁYCH W CENIE WYBRANEGO MENU
4 DANIA CIEPŁE DO WYBORU
(serwowane od godziny 24.00 do końca imprezy):
• boeuf stroganow
• bogracz
• bigos z dziczyzną
• barszcz z pasztecikiem / krokietem
• zupa rybna w stylu śródziemnomorskim
•
NAPOJE BEZALKOHOLOWE BEZ LIMITU:
kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana,
napoje gazowane (coca-cola, fanta, sprite) i soki owocowe

Równorzędne pozycje menu w ramach jednej grupy cenowej menu można zamieniać.
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BUFET DAŃ ZIMNYCH W CENIE WYBRANEGO MENU
DANIA ZIMNE
• pieczywo (4 rodzaje)
• masła smakowe, miksy maślane (4 rodzaje)
• pasty i kremy serowe (4 rodzaje)
• polskie sery regionalne (4 rodzaje)
• pasztety (też w cieście), terriny dwuwarstwowe, parfait (na zimno), musy mięsne (4 rodzaje)
• ryby: śledzie (różne smaki), gravlax z łososia, galaretka rybna (np. pstrąg),
musy rybne, koktajl z krewetek (4 rodzaje)
• mięsa pieczone podawane na zimno z różnymi sosami (cumberland, tatarski, majonezowy) (4 rodzaje)
• mini galarty (4 rodzaje)
• wędliny regionalne (4 rodzaje)
• sałatki + sosy (4 rodzaje)
• owoce (4 rodzaje)
• ciasta (4 rodzaje)
•
Alkohol weselny:
SERWISpoALKOHOLI
SERWOWANYCH
DO STOŁÓW
•GRATISOWY
Alkohol kupujemy
cenach datalicznych
na zlecenie
klienta.
Alnta.
lub:
Nie pobieramy opłaty serwisowej, tzw. „korkowego”.
• Pakiet bez limitu: 49 zł / os.:
wódka (Pan Tadeusz, Wyborowa, Sobieski, Żubrówka),
wino wytrawne białe i czerwone, piwo
lub:
lub:
• Pakiet
bez limitu:
zł / os.:
OPEN BAR
79 ZŁ /59
OSOBA
Alkohole
serwowane
do
stołów
bez
ograniczeń:
wódka (Finlandia, Baczewski) wino wytrawne białe
i czerwone, piwo
• wódka (FINLANDIA
lub
BACZEWSKI)
lub:
• wytrawne
wino
• Open Bar:
89 czerwone
zł / os.:
• wytrawne wino białe
* wódka: Finlandia lub Baczewski (serwowana do stołów)
Napoje serwowane w Drink Barze Rigoletto:
* wina wytrawne białe i czerwone
• piwo serwowane do stołów
(włoskie,
francuskie,
hiszpańskie,
amerykańskie
i RPA)szampańską),
• wina (prosecco lub cava – wina musujące produkowane
metodą
* piwa regionalne pasteryzowane i niepasteryzowane
serwowane
bez
ograniczeń do stołów
• brandy (STOCK)
• whisky
* 8 drinków na bazie wódki,
rumu (JOHNNIE
i whisky z WALKER)
syropami barmańskimi, szronem,
• kolorowe drinki
i koktajle
alkoholowe
na bazie
markowych
alkoholi (12 rodzajów)   
lodem
kruszonym
i świeżymi
ziołami
oraz owocami
Drink Bar Rigoletto obsługuje
profesjonalna
obsługa
barmańska.
* alkohole kolorowe
Drink Bar Rigoletto obsługuje profesjonalna obsługa barmańska.
W cenie menu ujęte są:
* Tablica informacyjna z rozkładem gości
* Winietki na stół dla każdego gościa weselnego
* Karta Menu dla każdego gościa
* Elegancki wystrój stołu żywymi kwiatami
* Pokrowce na krzesła na życzenie
* Osobne menu dla dzieci
* Profesjonalna obsługa kelnerska
* Zamienne menu dla jaroszy, wegetarian, wegan lub osób na ścisłej diecie
* Apartament dla Nowożeńców
* Wyłączność całego budynku Verdi, parkingu i ogrodu dla jednej Pary Młodej
i jej gości weselnych bez opłat dodatkowych
* Tygodniowe wczasy z pełnym wyżywieniem dla Pary Młodej w pierwszej połowie czerwca w ośrodku
wypoczynkowym Magra Holiday Club nad Bałtykiem (www.magraclub.pl) / przy weselach powyżej 60 osób dorosłych
Dodatki:
* Pudełko pamiątkowych ciasteczek Verdi dla Gości 25 zł / para
* Animatorka dla dzieci / od początku wesela do godziny 1.00 w nocy – 700 zł
* Bufet wiejski – 20 zł / os.
* Bufet deserowy – 20 zł / os.
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