Oferta weselna

ul.Krapkowicka 19, 46-061 Źlinice tel. 77 464 85 20

Pakiet Srebrny

Pakiet Złoty

190 zł / osoby

200 zł / osoby

Obiad
Deser – puchar lodowy lub krem
cytrynowy/ bakaliowy, owoce
Ciasta domowego wypieku
Zimne zakąski
2 gorące kolacje
Napoje niegazowane i gazowane
( soki owocowe, woda mineralna,
coca-cola, sprite, fanta)
zapewnione bez ograniczeń
kawa, herbata
Piwo żywiec - 2 beczki
Dekoracja kwiatowa w cenie przyjęcia
Tort weselny - dodatkowo płatny
przy końcowym rozliczeniu
Poprawiny - koszt 50 zł / osoby

Obiad

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Deser – puchar lodowy lub krem
cytrynowy/ bakaliowy, owoce
Ciasta domowego wypiek
Tort weselny
Zimne zakąski
2 gorące kolacje

Napoje niegazowane i gazowane
( soki owocowe, woda mineralna,
coca-cola, sprite, fanta)
zapewnione bez ograniczeń
kawa, herbata
Piwo żywiec - 3 beczki
Dekoracja kwiatowa w cenie
Fontanna czekoladowa z owocami
gratis

Poprawiny - koszt 50 zł / osoby

Menu

Propozycja menu I

Domowy rosół serwowany z makaronem
i pietruszką ogrodową
***
Zraz wieprzowy
Złocisty kotlet schabowy
Kurczak zawijany w płatkach
kukurydzianych / devolaj
Pieczone udko z kaczki
Pieczeń
Kurczak Alla whisky
***
Kluski śląskie z sosem pieczeniowym
Kluski śląskie opiekane
Ziemniaki ze świeżym koperkiem
Surówka ze świeżej kapusty
Kapusta czerwona na ciepło
Świeże sałaty sezonowe
***
Deser lodowy lub kremy do wyboru
wybór ciast tradycyjnych własnego
wypieku
Patera owoców sezonowych
Kawa, herbata
***
Zimne przekąski
Półmisek smakosza”
wyborne polskie wędliny, mięsa
pieczone, koreczki serowo - owocowe,
dipy smakowe,
kanapki dekoracujne,
pomidory faszerpwane

kiełbaski w cieście francuskim
muszle faszerowane sałatką z szynki
i sera,
tymbaliki drobiowe lub wieprzowe
tatar po polsku z polędwicy z wiejskim
żółtkiem
sałatka makaronowa z pieczarkami
sałatka włoska z grillowanym kurczakiem
smalec swojski z pieczywem
marynaty,
pieczywo jasne i ciemne,
grzanki czosnkowe
***
Kolacja bawarska
Żeberka na kapuście zasmażanej
Kotlet drwala
Filet z kurczaka z warzywami w cieście
francuskim
Szaszłyk wieprzowy z cebulką i boczkiem
Schab z ananasem zapiekany z serem
***
Ziemniaki z boczkiem i cebulą
Frytki, kuleczki ziemniaczane
sałata lodowa w sosie vinegrette z
warzywami
Surówka z kapusty pekińskiej
***
Prosiak pieczony z kawałkami jabłka i
majerankiem
ziemniaczki w folii z sosami ( tzatzyki,
ketchupowy)
barszcz czerwony

Menu

Propozycja menu II

Domowy rosół serwowany z makaronem i
pietruszką ogrodową

***
Zraz wieprzowy
Złocisty kotlet schabowy z pieczarkami
zapiekany z serem
Kotlet devolay z pietruszką i masłem
Kotlet drwala
Pieczone udko z kaczki
Karczek w sosie ogórkowo pieczarkowym lub pieczeń w sosie
majerankowym

***
kluski śląskie z sosem pieczeniowym
kluski ze szpinakiem
ziemniaki ze świeżym koperkiem
surówka ze świeżej kapusty z jabłkiem
buraczki zasmażane
kapusta biała zasmażana

***
Deser lodowy lub kremy do wyboru
wybór ciast tradycyjnych własnego
wypieku
patera owoców sezonowych
kawa, herbata
Zimne przekąski
Półmisek smakosza”
wyborne polskie wędliny, mięsa pieczone,
koreczki serowo - owocowe,
dipy smakowe,
pasztet domowego wypieku

kiełbaski w cieście francuskim
muszle faszerowane sałatką z szynki
i sera,
pomidory faszerowane
tymbaliki drobiowe lub wieprzowe
tatar po polsku z polędwicy z wiejskim
żółtkiem
sałatka makaronowa
sałatka włoska z grillowanym
kurczakiem
smalec swojski z pieczywem
marynaty,
pieczywo jasne i ciemne,
grzanki czosnkowe

***
“Bukiet dań mięsnych”
gyros drobiowy z dipami na sałacie lub
Golonko pieczone podlewane piwem
filet z kurczaka ze szpinakiem i
pomidorem
szaszłyk z warzywami
Kotlet Drwala
zawijany kurczak z szynką i serem w
płatkach

***
ziemniaki z wody z koperkiem
frytki, kuleczki ziemniaczane
kapusta pekińska z owocami
sałata lodowa z rzodkiewką

***
gulasz cesarski ( wołowy z grzybami )
barszcz z krokietem ( mięsne, z kapustą
i grzybami ) lub paszteciki ze
szpinakiem, grzybami)

Zachęcamy również do rezerwacji miejsc noclegowych
w promocyjnych cenach.
Apartament dla nowożeńców - gratis!
Zapraszamy!
Zapraszamy do składania zamówień
na kołacz weselny oraz paczki z ciastem
w naszej cukierni!

ul.Krapkowicka 19
46-061 Źlinice
www.restauracja-antek.pl
tel. 77 4648520

Więcej informacji pod nr telefonu:
tel. 508 597 725 Lucyna Wieszala
www.restauracja-antek.pl

