OFERTA
WESELNA
W DWORKU
POD PLATANEM

2022

OFERTA WESELNA
2022
260 ZŁ/OS. SOBOTA - NIEDZIELA
240 ZŁ/OS. PIĄTEK
220 ZŁ/OS. PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ

APERITIF: WINO MUSUJĄCE

OBIAD WESELNY 4 - DANIOWY
ZIMNA PŁYTA
I CIEPŁA KOLACJA
II CIEPŁA KOLACJA

PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
SERWOWANYCH BEZ OGRANICZEŃ

UROCZYSTE PRZYWITANIE PARY
MŁODEJ CHLEBEM I SOLĄ
APERITIF: WINO MUSUJĄCE
MENU
ZUPA

DODATKI SKROBIOWE
Trzy pozycje do wyboru
Frytki cienko krojone
Kluski śląskie białe lub ciemne
Puree z młodych ziemniaków
Pieczone bataty w aromatycznych
ziołach
Ziemniaki z wody z koperkiem i
masełkiem

Jedna do wyboru
Tradycyjny dworski rosół z kury z
makaronem
Sezonowy krem specjalność Szefowej
Kuchnii
DANIE GŁÓWNE
Cztery pozycje do wyboru,
(dwa kawałki mięsa na osobę)
Tradycyjna śląska rolada
Kotlet schabowy w panierce
Kotlet drobiowy de volaille z masełkiem
koperkowym i serem
Nuggetsy drobiowe marynowane w
jogurcie, w panierce z płatków
kukurydzianych
Pieczona noga z kaczki gotowana na
wywarze z jabłek
Żeberka wieprzowe w sosie miodowym
Pieczeń z karkówki marynowanej w
ziołach
OPCJA VEGE
Tagliatelle z fetą, szpinakiem i bazylią
Filet z łososia norweskiego na poduszce
ze szparagów

DODATKI WARZYWNE
Trzy pozycje do wyboru
Surówka colesław
Buraczki z cebulką
Kapusta biała zasmażana
Surówka z białej kapusty
Marchewka z brzoskwinią
Modra kapusta z boczkiem na ciepło
DESER
Jedna pozycja do wyboru
Tiramisu (opcja VEGE)
Lekki suflet czekoladowy
Puchar lodowy ze słodkimi dodadkami
Miodownik

ZIMNA PŁYTA

II KOLACJA

Wydawane są wszystkie pozycje

Jedna pozycja do wyboru

Deska wędlin i mięs pieczystych z naszej
spiżarni
Deska różnorodnych serów w bakaliach
i winogronach
Tymbaliki drobiowe
Półmisek świeżych warzyw
Pieczony pasztet z musem
żurawinowym
Jajka w sosie tatarskim
Roladki z łososia w serowym omlecie
Śledź po staropolsku w śmietanie
Sałatka cezar z grzankami
Szalot jarzynowy
Sałatka caprese
Pikle/ ogórki/ oliwki/ pieczarki
marynowane
Roladki szpinakowe w sosie
czosnkowym
I KOLACJA
Jedna pozycja do wyboru
Grillowane mięsa z dwoma sałatkami
do wyboru
Sandacz/ dorsz sutr podawany w
kompozycji warzyw
Pierożki faszerowane kaszą gryczaną
z grzybami na rukoli, z pomidorkami

Domowy bogracz z kluseczkami
Ukraińska solianka
Barszcz czerwony z krokietem
(mięso/kapusta i grzyby)
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Gulasz z boczniaków z oliwkami i
pomidorami
NAPOJE
bez limitu
Woda niegazowana z cytrusami
Soki owocowe
Kawa
Różne rodzaje herbat

DODATKOWO OFERUJEMY
Fontanna czekoladowa z owocowymi
dodatkami - 1000 zł
Bufet swojskich wyrobów - 35 zł/os.
(min. 40 osób)
Podpalany udziec wieprzowy z
pieczonymi ziemniakami i kapustą
zasmażaną - 30 zł/os.
Przystrojenie stołu barmańskiego wraz
z obsługą - 500 zł
Oświetlony napis LOVE - 1000 zł
Ceremonia zaślubin na molo (ustalana
indywidualnie) od 2500 zł

PAKIET NAPOJÓW I ALKOHOLI
Napoje gazowane bez limitu 20
zł/os.
Wódka bez limitu - 40 zł/os.
Wino w karafkach lub piwo bez limitu 15 zł/os.
Korkowe - 15 zł od osoby dorosłej
Tortowe - 15 zł/os.

INFORMACJE DODATKOWE
Dzieci do 3-ego roku życia - GRATIS
Dzieci od 4-ego do 9-ego roku życia 60 % ceny
Przyjęcie weselne odbywa się do
godziny 3:00, każda dodatkowa
godzina kosztuje 200 zł
Wynajem kolejnej dodadkowej sali 1000 zł
Bezpłatny parking

CENY POKOI DLA POZOSTAŁYCH GOŚCI
WESELNYCH
140 zł/os. ze śniadaniem oraz
dostępem do basenu
110 zł/os. bez śniadania z dostępem
do basenu
Zameldowanie od godz. 10:00,
wymeldowanie do godz. 14:00

PREZENT DLA PARY MŁODEJ
wliczony w cenę
Apartament dla nowożeńców
Dwa pokoje dla gości weselnych
Podstawowy wystrój sali wraz ze
świeżymi kwiatami (bez wystroju stołu
prezydialnego)

KONTAKT
Dworek Pod Platanem
Ul. Marcina 35, 44-153 Kozłów
www.podplatanem.com
Tel. 537-116-336
dworekpodplatanem@gmail.com

