WAWRZKOWIZNA
WESELE W MIEJSCU WYMARZONYM...
Wiemy jak ważny jest
dzień ślubu i wesela…
Biała suknia, roztańczeni Goście, niezwykłe doznania
kulinarne, odświętnie udekorowana sala… A to wszystko
w romantycznej scenerii Restauracji Wawrzek, gdzie spełnią
się marzenia o idealnym przyjęciu weselnym.

KAŻDE WESELE TRAKTUJEMY
INDYWIDUALNIE

W RAMACH OFERTY WESELNEJ
PROPONUJEMY:

Staramy się, by ten ważny dzień był wyjątkowy
dla Młodej Pary.

• stół wiejski pełny swojskich rarytasów

Gwarantujemy doskonałą jakość usług i opiekę
dedykowanego konsultanta, który będzie czuwał
nad organizacją i przebiegiem imprezy.

• kupon rabatowy na podróż poślubną do obiektów
Elbest Hotels

Oferujemy również pomoc w doborze dekoracji,
zespołu muzycznego, fotografa, kamerzysty, stylisty,
a nawet przy rezerwacji pięknego, zabytkowego
kabrioletu lub eleganckiej limuzyny.

• możliwość organizacji grilla*

Bogata karta dań skomponowana została
z wyobraźnią i starannością tak, aby zadowolić
najbardziej wyszukane gusta.

• apartament dla Nowożeńców z niespodzianką

• uroczystą kolację w pierwszą rocznicę ślubu
• nocleg dla gości weselnych*
* dodatkowo płatne, cena ustalana indywidualnie

CENY PRZYJĘCIA WESELNEGO:
• dwudniowego – od 220 PLN/osoba
• jednodniowego – cena ustalana indywidualnie
• dzieci do 3 lat – gratis
• opakowanie ciasta na wynos – 10 PLN

Prosimy o przesłanie zapytania na adres:
dominik.wypych@wawrzkowizna.com.pl
lub o kontakt telefoniczny:
44 635 15 15 lub 693 364 191.

www.wawrzkowizna.com.pl | www.elbesthotels.pl | tel.: +48 44 635 15 15, 605 630 475 | e-mail: recepcja@wawrzkowizna.com.pl | e-mail: marketing@elbesthotels.pl

WAWRZKOWIZNA
PRZYKŁADOWE MENU WESELNE
Wesele II-dniowe - propozycja I (cena 220 PLN/os.)

Wesele II-dniowe - propozycja II (cena 250 PLN/os.)

I DANIE GORĄCE
Rosół królewski z makaronem

I DANIE GORĄCE
Rosół z kaczki z nutą lubczyku

Kotlet schabowy z grillowanymi pieczarkami
Roladka drobiowa faszerowana szpinakiem
Kotlet po hawajsku (drób, ananas, żurawina)
Befsztyk wieprzowy mielony
Karczek marynowany w ziołach podawany na sosie

Polędwica wołowa w sosie rakowym
Rolada z indyka aromatyzowana szpinakiem
Stek ze schabu z kością
Polędwiczki na sosie kurkowym
Kieszeń drobiowa z mozzarellą i ziołami

Ziemniaki z wody z koperkiem
Księżyce ziemniaczane
Bukiet surówek:
Surówka z marchwi i jabłka
Surówka z białej kapusty i kukurydzy
Surówka z czerwonej kapusty i rodzynkami
Puchar lodowy w sosie czekoladowym
II DANIE GORĄCE
Gulasz węgierski
III DANIE GORĄCE
Zraz wołowy podawany z kluskami śląskimi i kapustą zasmażaną
IV DANIE GORĄCE
Udka drobiowe z pieca
Schab faszerowany boczkiem
Miruna pod pierzynką serową
Frytki
Ryż kolorowy
Warzywa gotowane
V DANIE GORĄCE
Barszcz czerwony z uszkami

Poprawiny:
I DANIE GORĄCE
Żurek staropolski z jajkiem
Schab duszony w sosie pieprzowym podany z ziemniakami
i surówką kolorową
II DANIE GORĄCE
Flaki po polsku
III DANIE GORĄCE
Rożek drobiowy faszerowany oscypkiem i szynką z beczki

Ziemniaki z wody z koperkiem
Zielone kopytka
Surówka z marchwi i jabłka
Surówka z białej kapusty i kukurydzy
Surówka z czerwonej kapusty i rodzynkami
Carpaccio z buraka
Deser owocowo-bezowy
II DANIE GORĄCE
Wołowe ragoût z borowikami
III DANIE GORĄCE
Karkówka w sosie tymiankowo-miodowym podawana z kluskami
półfrancuskimi i kapustą modrą
IV DANIE GORĄCE
Kurczak zagrodowy w czerwonym winie
Pierś z kurczaka nadziewana gruszką i serem pleśniowym
Zapiekany dorsz atlantycki w kruszonce migdałowej
Frytki
Dziki ryż
Grillowane warzywa
V DANIE GORĄCE
Barszcz czerwony z pierożkami knieja

Poprawiny:
I DANIE GORĄCE
Żurek z pulpetami
Udko z kaczki pieczone z jabłkami i żurawiną z ziemniakami
opiekanymi i fasolką szparagową
II DANIE GORĄCE
Kwaśnica z żeberkiem pieczonym
III DANIE GORĄCE
Eskalopki ze schabu nadziewane drobiem podane z sosem
czosnkowym, talarkami ziemniaczanymi i kapustą czerwoną

Płyta zimna: półmisek mięs pieczonych (karczek aromatyzowany ziołami, polędwiczka wieprzowa z musem drobiowym, rolada drobiowa,
schab ze śliwką, wyborny pasztet pieczony z grzybami leśnymi), befsztyk tatarski na ogórku, roladka z szynki, tymbaliki drobiowe, kurczak
faszerowany, ryba w zalewie słodko-kwaśnej, trio śledziowe (śledź w oleju, śledź po flisacku, śledź z kaparami), sałatka grecka (ser feta, oliwki,
sałata, cebula, ogórek, pomidor, papryka), sałatka Caprese (mozzarella, pomidory), sałatka z kurczaka wędzonego (ogórki, pieczarki), chleb
okolicznościowy, pieczywo, masło
Napoje: herbata z cytryną, kawa ze śmietanką, wino musujące (1 lampka/os.)
Owoce, ciasta i tort
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