Dom Weselny JUNA
WIGILIA FIRMOWA
Cena : 120 zł /osobę
ZUPA (1 do wyboru):




Barszcz czerwony z uszkami
Krem pieczarkowy
Krem z grzybów leśnych
DANIE GŁÓWNE
(3 porcje mięsa na osobę – 5 rodzajów do wyboru):














Karp pieczony po staropolsku
Pstrąg w mace migdałowej
Łosoś w sosie koperkowym
Łosoś w sosie francuskim
Tradycyjny zraz wielkopolski (rolada z karkówki z ogórkiem, boczkiem oraz cebulką)
Pieczeń z karkówki z sosem
Fantazja z indyka
Kotlet schabowy panierowany z pieczarkami
Schab pasterski
Grillowany filet z kurczaka z warzywami
Szynka pieczona z mixem sosów 200g/os
Golonka po bawarsku








DODATKI
(3 rodzaje do wyboru):
Pierogi z kapustą i grzybami 6 szt/os
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Frytki
Pyzy
Smażone ziemniaczki
Kulki ziemniaczane

BUKIET SURÓWEK
(2 rodzaje do wyboru):
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Z kapusty pekińskiej
Z buraczków z cebulką
Meksykańska
Koperkowa
Marchewka z ananasem, brzoskwinia lub jabłkiem

Dom Weselny JUNA
WARZYWA NA CIEPŁO
(1 rodzaj do wyboru):






Kapusta z grzybami
Buraczki zasmażane
Modra kapusta
Biała kapusta
Mix warzyw parowanych (brokuł, mini marchewka, fasolka)

SOS PIECZENIOWY

DESER
(1 do wyboru):






Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym
Lody czekoladowe z gorącą wiśnią
Ciasto krojone 2 porcje na osobę; piernik domowy, rolada makowa, sernik z owocem itp.
Szarlotka z własnego wypieku z kulką lodów i sosem czekoladowym

ZIMNY BUFET
(2 porcje na osobę – 5 rodzajów do wyboru):
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Schab ze śliwką
Rolada drobiowa z pieczarkami
Galarcik drobiowy
Filet z indyka z farszem porowo – serowym
Szparagi w szynce
Peklowana karkówka z sosem chrzanowym
Deski wiejskich wędlin
Jajo w szynce
Sałatka w szynce,
Pstrąg w galarecie
Łosoś w galarecie
Śledzik pod pieżynką
Ryba w sosie greckim

Dom Weselny JUNA
SAŁATKI
(2 do wyboru)









Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Sałatka niemiecka pieczywo, masło
Mix sałat kolorowych z kurczakiem grillowanym i grzankami ziołowymi
Sałatka brokułowa
Sałatka gyros
Sałatka śledziowa
Sałatka duńska

Wybór pieczywa, masło
Napoje niegazowane, kawa, herbata bez ograniczeń
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