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Menu weselne 1 
 

 Tradycyjne przywitanie Młodej Pary chlebem i solą 
a gości weselnych lampką szampana  
 

 Jak już zasiądziemy za stoły to na dobry początek zaczniemy od: 
1 Gorącego, domowego rosołu z trzech mięs – kura, kaczka i wołowina z żółtym 

makaronem, marchewką i natką pietruszki 
 

 Po pierwszym „Sto lat Młodej Parze” na półmiskach zapodamy: 
2 Trzy rodzaje mięs: 
  Kotlet schabowy w formie tradycyjnej lub jako koperta z farszem 

pieczarkowym 
  Kotlet de Volallie z prawdziwym ziołowym masłem 
  Roladka z suszonymi pomidorami i żółtym serem w sosie  
  a czwarte – soczysta goloneczka jako gratis od sali 
 Do tego: 
  Ziemniaczki z wody z aromatycznym koperkiem 

na pół z zapiekanymi ziemniaczkami lub frytkami 
  Warzywa na parze (marchewka, kalafior, brokuł,  fasolka szparagowa) 
  Surówka z białej kapusty z dressingiem jogurtowo – majonezowym 
  Surówka z marchwi z oliwą lub z ananasem 

 
3 Po sytym obiedzie czas na słodkie szaleństwo, zaserwujemy w pucharkach: 
  Lody z owocami i bitą śmietaną 

 
 W wolnych chwilach można będzie przegryźć: 

  Schab pieczony ze śliwką w galarecie 

Deska wędlin  

Tarta celulowa z boczkiem 

Caprese (a także tradycyjny pomidor i ogórek z cebulką) 

Pikle (grzybki, papryka, ogórki)  

Ryba po grecku 

Zimne nóżki 

Faszerowane jajka  

Nuggets  (z kurczaka) - uwielbiane przez dzieci 

Ślimaczki z ciasta francuskiego z pieczarką lub szynką 

Zapiekane pomidory w cieście francuskim 

Zielona roladka z łososiem i szpinakiem 

Serowy zawijaniec 

Różne rodzaje koreczków 

 Dla urozmaicenia przekąsek na stołach znajdą się także: 

  Sałatka selera z kurczakiem, ananasem, kukurydzą i żółtym serem 

  Tradycyjna jarzynowa 

  Sałatka gyros 

 Dla tradycjonalistów nie może zabraknąć śledzika, mamy więc: 
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  Dobrze znanego śledzia w oleju 

  i w innej formie: śledzia na słodko z żurawiną 

 Po pierwszych wyczerpujących tańcach zapraszamy na: 

4 Pikantna zupa meksykańska 

 Zbliża się północ czas więc na tort (zakup własny) – podany przed/po oczepinach 

 

 Dla dodania krzepy po oczepinach pora na: 

5  Karczek w sosie własnym 

Panierowane udko z kurczaka/trybowane uda z kurczaka 

  Z kluseczkami śląskimi lub kopytkami  

  Z dodatkiem sosu pieczarkowego 

Kapusta zasmażana  

 

 Dla wytrwałych, nad ranem dla odzyskania wigoru mamy: 

6  Barszczyk czerwony 

  Ze świeżo wypiekanymi pasztecikami lub ślimaczkami z ciasta 

francuskiego (ewentualnie z pierogami) 

 

 A gdyby tego było mało to na stołach czekają na spróbowanie owoce i ciasta: 

  Arbuzy, pomarańcze, mandarynki, banany, kiwi, winogrono i inne w 

zależności od dostępności w danym sezonie 

  Rafaello 

  Biszkopt z kolorową galaretką 

  Sernik z pianką 

  Snickers (orzechowiec) 

  Szarlotka 

  Muffinki 

 

 Pamiętajmy także, że: 

  Kawa, herbata (różne rodzaje) i cappuccino jest dostępna cały czas bez 

ograniczeń 

Chleb, masło i przyprawy są znajdują się na stołach 

 

Poprawiny 
 Na pokrzepienie po wyczerpującej nocy: 
1 Barszczyk biały 

Z kiełbasą i jajkiem 
(podawany z pieczywem) 
 

 A gdy już wszyscy się obudzą podamy: 
2 Pierś w sezamie 

Szaszłyk z kurczaka z boczkiem i z warzywami 
Ziemniaki z wody z koperkiem 
Ziemniaki zapiekane po polsku 
Mix sałat z granatem 
Wiosenną sałatkę z kapusty pekińskiej i sezonowych warzyw 

 


