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Zupa
Domowy rosół z makaronem

Danie główne
Tradycyjny kotlet schabowy

Roladki z indyka z mozzarellą i pomidorami suszonymi 
otulone w migdałowej panierce

Wykwintna pieczeń wieprzowa z sosem pieczeniowym
Dodatki

Ziemniaki z patelni z cebulką, 
 Ziemniaki z wody skropione masłem, kluski śląskie

Surówka z selera z włoskimi orzechami,
Surówka z białej kapusty z chrzanem, 

Surówka z marchewki z jabłkiem
Zestaw świeżych sałat skropiony sosem winegret

Deser
Lody serwowane z gorącymi malinami 

Bufet na zimno 
Deski serów tradycyjnych i europejskich z winogronami 

i konfiturą, deski wędlin domowych i włoskich, 
tymbaliki z kurcząt, śledzie na kilka sposobów,

 pasztet szefa kuchni ze śliwką, sałatka jarzynowa 
tradycyjne przyrządzona, mozzarella z pomidorami

 w zapachach bazylii, śliwki kalifornijskie 
pieczone z soczystym boczkiem, pieczywo, masło, 

kosz owoców egzotycznych i sezonowych

Kolacja
Indyk zapiekany z serem i pieczarkami, frytki,

 sałatka z kiszonego ogórka z pomidorami i cebulką

Danie nocne
Żeberka po staropolsku serwowane na kapuście 

zasmażanej z leśnymi grzybami
Dodatki: chleb, musztarda, chrzan

Napoje zimne i gorące - nielimitowane
Kawa, herbata

Soki ( pomarańcz, grejpfrut, czarna porzeczka, jabłko)
Woda ( gazowana i niegazowana)

Cena menu od osoby
249zł

Promocja w dni Poniedziałek -Czwartek
minus 10% od ceny wybranego menu

40 miejsc noclegowych lub wódka gratis

Promocja w Piątek oraz Niedzielę
minus 5% od ceny wybranego menu

40 miejsc noclegowych lub wódka gratis

 

www.dworswietoszowka.pl

Pakiet wódka bez ograniczeń (Wyborowa, Pan Tadeusz, Stock) 40zł/os

Pakiet Wódka( Stanislav ), wino bez ograniczeń + 30cocktaili 59zl/os

Pakiet napoi gazowanych bez limitu 10zł/os

Zimna płyta serwowana do stołu 15zł/os

Tort Mascarpone z owocami sezonowymi 19zł/os

Słodki bufet fingerfood 25zł/os 
Beza z konfiturą borówkową i kremowym sosem
Mascarpone; Creme Brulee, Krem marakujowy

przełożony kruchym ciasteczkiem czekoladowoorzechowym z kremem Chantilli oraz
karmelizowanymi orzechami, Panacotta z owocami

Stół regionalny 19zł/os

Ślub na tarasie widokowym od 500 zł
brama kwiatowa, czerwony dywan,

krzesła ozdobne 

Balonowe szaleństwo 200 zł
20 balonów z helem dla dzieci 

Fontanna czekoladowa 15zł/os
mleczna lub biała czekolada

Cocktail Bar z profesjonalną obsługą  600zł
30 cocktaili przygotowanych na najwyższej jakości składnikach 

Noclegi dla gości  ( łącznie 40 miejsc ) ze śniadaniem 80zł/os


