PAKIET WESELNY

Willa Portowa
EVENT & CATERING

PAKIET HARMONIA
WESELE DO 12 GODZIN
269 zł/os
POWITANIE
Tradycyjne powitanie chlebem i solą
Kieliszek wina musującego
W cenie oferujemy:
Całonocne wykwintne menu weselne
Profesjonalną i doświadczoną obsługę
Białe pokrowce na krzesła dla Pary Młodej
Świece, obrusy, jedną wiązankę kwiatową
Dodatkowo przy wyborze tej oferty Para Młoda otrzymuje GRATIS:
Pokój ze śniadaniem w noc poślubną
Monitor 55” do wyświetlania zdjęć rodzinnych
Zniżkę 15% na organizację przyjęć okolicznościowych
Bezpłatny parking
Pakiet przeznaczony jest na uroczystości dla minimum 40 pełnopłatnych osób
Wynajem sali do godziny 4:00 GRATIS
Specjalne ceny pokoi w dniu uroczystości dla rodziny i przyjaciół!
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Obiad Weselny serwowany na półmiskach
Zupa
Rosół tradycyjny po królewsku z lubczykiem
Danie Główne
Filet z Kurczaka zapiekany z serem w sosie cytrynowym
Filet z Sandacza tradycyjny smażony na wiejskim maśle
Karkówka grillowana po kaukasku
Dodatki
Ziemniaczki z wody z koperkiem
Ryż jaśminowy
Warzywa ogrodowe z naturalnym winegret

Dania ciepłe w trakcie uroczystości
Gulasz rybny Segetyński
Marynowane szaszłyki z szynki i schabu w czerwonym winie podawane z sałatką
grillową
Barszczyk z sakiewką mięsno-pieczarkową i sosem żurawinowym
Bufet zimny
Ceviche po skandynawsku - łosoś marynowany w soku pomarańczowo - cytrynowym z
Pasztet staropolski z żurawiną
Boczek po cygańsku
Patera ryb wędzonych z dipami
Łosoś wędzony na ciepło z sosem jogurtowym i świeżą kolendrą
Galaretki drobiowe
Śledź tradycyjny w oleju
Carpaccio z buraka z serem feta i olejem z pestek dyni
Paprykarz Portowy własnego wyrobu
Śledź koperkowo-czosnkowy
Bagietki zapiekane z warzywami
Tatar w puree ogórkowym
Zestaw wędzonych ryb własnego wyrobu
Kolorowe sałaty z marynowana polędwicą i warzywami
Sałata z rukoli, pomidorów, czarnych oliwek z dodatkiem grillowanego sandacza
Ogóreczki z chilli
Tortillki z łososiem
Hummus z czarnuszką
Pieczywo
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Napoje Open Bar
Aromatyczna kawa z ekspresu profesjonalnego
Herbata
Woda niegazowana z owocami
Soki owocowe
Bufet Słodkości (100g/os)
Sernik tradycyjny
Szarlotka na kruchym cieście
Babeczki sezonowe
Kruszeniec z gorzką czekoladą
Brownie

OPCJE DODATKOWE
Prosiak w całości, faszerowany kaszą gryczaną i podrobami
lub dzik w całości z sosem myśliwskim
Tematyczny stół wiejski
Tematyczny stół słodki
Możliwość organizacji zaślubin na pokładzie statku
Victoria/Korsarz
Nocleg dla gości weselnych w cenie 89zł/os
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