Menu weselne 1 dzień
230,00 zł/os
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

Zupa do wyboru:

Toast powitalny winem musującym



Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem



Zupa krem z borowików z grzankami



Zupa krem z 2 kolorów cukinii, na białym winie z szafranem

Danie główne:


Kieszonka ze schabu nadziewana szpinakiem i szynką szwarcwaldzką panierowana w serze



De Volaile z masłem i serem cheddar z nutą sezamu



Rolada śląska tradycyjna lub rolada wieprzowa z szynki a’la Beskidian



Pierś drobiowa nadziewana szparagami i boczkiem



Schab w panierce marynowany w czosnku i mleku lub filet z dorsza czarniaka panierowany w
panko

Dodatki do obiadu 3 rodzaje:


Kluski śląskie ze szczypiorkiem



Puree ziemniaczane lub młode ziemniaczki z masłem i świeżym koperkiem



Frytki lub ziemniaczki opiekane

Surówki i sałatki do wyboru 3 rodzaje:


Kapusta czerwona z cebulką blanszowaną



Buraczki tarte z chrzanem i jogurtem greckim



Surówka z marchewki z antonówką



Surówka Colesław



Mix sałat zielonych z sosem vinegrette



Mizeria

Sosy do wyboru 2 rodzaje:


Sos z grzybów leśnych



Sos pieczeniowy ciemny



Sos pieczarkowy



Sos pieprzowy

Deser w cenie do wyboru:


Tort – (jeśli tort ma być podany później to deser dodatkowo płatny, rodzaj do uzgodnienia)
suchy lód za dopłatą 100zł



Pana Cotta z musem truskawkowym lub pomarańczowym -10zł



Lody z gorącymi malinami -10zł



Tiramisu -10zł



Crème brûlée zapiekany z brązowym cukrem -13zł

Zimna płyta:
(podawana sukcesywnie w trakcie całego przyjęcia)


Antipasto serów świata z konfiturą



Antipasto wędlin z naszej wędzarni oraz mięs z musem chrzanowym



Tymbaliki z giczy cielęcej lub roladki z szynki w galarecie



Sałatka z rukoli i pomidorków koktajlowych z parmezanem lub sałatka cesarska z kurczakiem



Brushetta aromatyzowana czosnkiem z kaparami lub humus na grzance



Sałatka z selera naciowego z orzechami lub sałatka jarzynowa tradycyjna



Śledź po japońsku



Maiale tonnato (płatki pieczonego karczku w sosie tuńczykowym) lub Carpaccio wołowe z
parmezanem na rukoli

•

Łódeczki z cykorii z łososiem wędzonym i serkiem mascarpone

I kolacja do wyboru:


Udko z kaczki pieczone w miodzie z jabłkami w karmelu, aksamitnym puree i buraczkami w
musztardzie



Skalopina drobiowa w sosie kurkowym z karmelizowaną marchewką w tymianku i miodzie z
włoskimi kluseczkami gnocchi



Krucha wieprzowina na placku cukiniowo – ziemniaczanym z sosem pieczarkowym przy boku
sałatki szwedzkiej



Zapiekany filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą z risotto grzybowym i sałatka z
cytrusami



Kotlet Beskidian – schab zapiekany z sosem bolońskim i serem mimolette z frytkami przy boku
sałaty lodowej z kremem jogurtowym



Polędwiczki wieprzowe w sosie maślakowym, ziemniaki opiekane, surówka z kapusty
pekińskiej

II kolacja do wyboru:


Stół grillowy serwowany na środku sali lub pod wiatą zależnie od pogody – golonka pieczona
w piwie, udziec długopieczony - specjalność szefa kuchni, szaszłyk max, pierogi z mięsem,
kapustą i grzybami, ruskie oraz pyzy z mięsem, kaszanka, kiełbasa, duszonki, kapusta
zasmażana, sos czosnkowy, musztarda, smalec, ogórek kiszony, chleb z naszego pieca.



Dorsz soute w sosie winnym z czerwonego pieprzu na makaronie tagliatelle, otulony
buraczkami w zapachach malin



Wieprzowina a’la Romana duszona w czerwonym winie z warzywami, w otoczeniu kaszy Kus
Kus i sałatki z roszponki



Cordon Bleu (wieprzowina nadziewana serem gruyer i szynką z beczki) z frytkami i surówką z
kapusty pekińskiej

III kolacja do wyboru


Rubinowy barszcz z pasztecikiem na cieście francuskim lub krokietem z mięsem lub kapustą i
grzybami



Żurek staropolski za maślance z jajkiem i białą kiełbasą



Chili con carne (zupa meksykańska z mięsem i warzywami na ostro)



Gulasz madziarski lub kociołek zbójnicki z mięsem i warzywami

Ponadto w cenie oferty:


Bufet kawowy, soki owocowe, coca cola, woda mineralna niegazowana - bez ograniczeń
podawane w karafkach/dzbankach,



Ciasto: cztery rodzaje, ciasteczka, owoce na paterach 3 poziomy, tort oraz wino musujące do
toastu



podstawowy wystrój sali, krzeseł, oraz stołów prezydialnym oraz dużych kul kwiatowych na stoły



apartament lub pokój dla Pary Młodej na 1 noc



Dzieci 2-8 lat – 50% ceny standardowej

bez bukietu na półkole przy stole

Dodatkowo płatne na zamówienie
 Góralskie łakocie – swojskie wyroby z naszej wędzarni (kątnica, baleron, szynka,
salceson, kabanos, kiełbasa, boczek, necówka), sery góralskie(oscypki duże, małe,
wędzone, białe, korbacze, bundź, bryndza, swojski ser), pasztet, smalec, ogórek
kiszony, ryby wędzone, cytrynówka, miodula, przepalanka 10-15zł/os
 VI kolacja – menu do uzgodnienia – 10-20zł/os
 Piwo Żywiec/Brackie – 350zł/ kega 30l
 Szwedzki stół/bufet – 10-20zł/os
 Fontanna czekoladowa – 500zł
 Słodki Bufet
 Koktail bar z profesjonalną obsługą
 Po amerykańsku – poncz ze świeżymi owocami i winem musującym
 TOP chwila – fotokabina
 Stół z owocami morza
 Po góralsku HEJ! – wodzirej
 Roztańczone wesele – profesjonalny pokaz i nauka tańca
 Kapela góralska i występ zbójników
 Śmiać się do łez – butla z helem lub balony ze sztucznymi ogniami
* Oferta powyższa jest obowiązująca dla minimum 90 osób na przyjęcia w soboty i odpowiednio 70 osób na przyjęcia w
tygodniu, oraz soboty po sezonie głównym

ZAPRASZAMY!
Hotel Beskidian***
Ul. 3-go Maja 12, 34-350
Węgierska Górka, tel. 33
864 02 31, e-mail:
recepcja@beskidian.com
www.beskidian.com

