
 

 

                               OFERTA WESELNA „CLASSIC”  

                           ZUPA (wybór jednej pozycji): 

  Złocisty rosół z trzech mięs z  makaronem i warzywami 

Minestrone z pomidorami pelatti i oregano 

Staropolski Żurek z białą kiełbasą, jajkiem i tartym chrzanem 

   DANIE GŁÓWNE (wybór jednej pozycji): 

Zrazy drobiowe z boczkiem i cebulą podane z karmelizowanymi marchewkami,                                 

podane z młodymi ziemniaczkami zapieczonymi z parmezanem 

Rolada drobiowa faszerowana szpinakiem, podana z kluseczkami domowymi                                                   

i zasmażanymi burakami 

Soczysta karkówka z sosem rozmarynowym , ziemniaczkami opiekanymi                                                           

oraz bukietem trójkolorowych maślanych warzyw lub wybraną surówka 

PRZEKĄSKI/SAŁATKI 

Różyczki z szynki nadziewane aksamitnym musem chrzanowym 

Rolowana tortilla z chrupiącą rukolą, serkiem mascarpone i śliwką 

Sałatka grecka z serem feta 

Płómisek swoiskich wędlin 

Tartaletki nadziewane pastą z suszonych pomidorów 

Mieszane kolorowe sałaty z grillowanym kurczakiem, awokado i dressingiem cytrusowym 

Sałatka tri kolor z polędwiczką oraz suszonymi pomidorami 

Koszyki świeżego pieczywa 

DESER: 

Lody waniliowe z sosem z pestek dyni 

NAPOJE ZIMNE BEZ OGRANICZEŃ: 

Domowa lemoniada cytrynowa , woda niegazowana, świeżo parzona kawa,                                            

wybór herbat, soki owocowe 

Napoje gazowane liczone dodatkowo według spożycia 

SERWIS CATERINGOWY  
Obsługa kelnerska, dekoracje kwiatowe, świece 

 



 

 

                         OFERTA WESELNA „SILVER”  

                                ZUPA(wybór dwóch pozycji):  

                                    Złocisty rosół z trzech mięs z  makaronem i warzywami 

   Toskański krem pomidorowo bazyliowy doprawiony serem mascarpone 

   Bulion z kurczaka i warzyw z trawą cytrynowa i makaronem sojowym 

          Minestrone z pomidorami pelatti i oregano 

        Staropolski Żurek z białą kiełbasą, jajkiem i tartym chrzanem 

               Aksamitny krem podgrzybkowy z tymiankiem cytrynowym i groszkiem ptysiowym 

Domowe flaczki cielęce 

DANIE GŁÓWNE (wybór jednej pozycji): 

Rolada drobiowa z pistacjami zielonymi podana z ziemniakami                                                                          
w towarzystwie glazurowanej marchewki baby 

Zrazy z wołowiny z boczkiem i cebulą podane z sosem rozmarynowym,                                                 
kluseczkami domowymi i zasmażanymi burakami 

Przepyszna kaczka wolno duszona w sosie wiśniowym, podana z kluseczkami śląskimi i 
zasmażanymi buraczkami 

Polędwiczka wieprzowa nadziewana hiszpańskimi suszonymi pomidorami, podana z sosem z 
czerwonego wina, kluseczkami ziołowymi oraz bukietem trójkolorowych maślanych warzyw 

Grillowany łosoś marynowany w kolendrze i soku z cytrusów ze szpinakiem duszonym w maśle 
ziołowym i sosem z marynowanego imbiru z kaszą Kuskus z płatkami migdałów 

PRZEKĄSKI/SAŁATKI 

Schab podany po warszawsku z farszem z jajek i tartego chrzanu przykryty klarowną galantyną 

Indyczka owinięta w podwędzany bekon nadziewana żurawiną i morelami 

Wybór najprzedniejszych pieczonych mięs i domowych pasztetów 

Rolowana tortilla z wędzonym łososiem, chrupiącą rukolą i serem mascarpone 

Mieszane kolorowe sałaty z grillowanym kurczakiem i awokado 

Sałatka z szynką, kolorowymi  fasolami i ananasem, doprawiona majonezem czosnkowym 

Koszyki świeżego pieczywa 

BUFET DOMOWYCH CIAST (wybór trzech pozycji – do uzgodnienia): 

 

NAPOJE ZIMNE BEZ OGRANICZEŃ: 

Soki owocowe, napoje gazowane woda niegazowana, woda gazowana, 

świeżo parzona kawa, wybór herbat 
 

SERWIS CATERINGOWY  
Obsługa kelnerska, zastawa stołowa, przygotowanie stołów, dekoracje kwiatowe 



 

 

                             OFERTA WESELNA „GOLD”  

                              DANIE  I – ZUPA  (do wyboru dwie pozycje) 

                                     Złocisty rosół z trzech mięs z  makaronem i warzywami 

     Toskański krem pomidorowo bazyliowy doprawiony serem mascarpone 

     Bulion z kurczaka i warzyw z trawą cytrynową i makaronem sojowym 

    Asamitny zupa grzybowa z łososiem oraz świeżym koperkiem 

  Krem dyniowy z prażonymi migdałami 

    Flaczki cielęce z lubczykiem 

 

DANIE 2- DANIE GŁÓWNE  (do wyboru dwie pozycje) 

Eskalopki cielęce faszerowane gramolatą z karmelizowanymi marchewkami,                                              

podana z młodymi ziemniaczkami zapieczonymi z parmezanem 

Przepyszna kaczka wolno duszona w sosie wiśniowym,                                                                                   

podana z kluseczkami śląskimi i zasmażanymi buraczkami 

Polędwiczka wieprzowa nadziewana hiszpańskimi suszonymi pomidorami, podana z sosem                

z czerwonego wina, kluseczkami ziołowymi oraz bukietem trójkolorowych maślanych warzyw 

DANIE 3 

Strogonoff lub Bogracz 

DANIE 4 (do wyboru jedna pozycja): 

Staropolski Żurek z białą kiełbasą, jajkiem i tartym chrzanem  

Kwaśnica góralskach na wędzonych żeberkach     

PRZEKĄSKI/SAŁATKI 

Schab podany po warszawsku z farszem z jajek i tartego chrzanu przykryty klarowną galantyną 

Rolada wołowa z grzybami leśnymi w galarecie  

Wybór najprzedniejszych pieczonych mięs i domowych pasztetów 

Rolowana tortilla z wędzonym łososiem,chrupiącą rukolą i serem mascarpone 

Capresse – przekładana pomidorami i awokado pod emulsją z oliwy, bazylii i pomarańczy 

Śledzie w trzech odsłonach 

Mieszane kolorowe sałaty z  grillowanym kurczakiem i awokado 

Sałatka grecka z serkiem feta 

Deska serów z bakaliami 

Sałatka makaronowa z polędwiczką grillowaną w sosie z zielonego pieprzu 

Koszyki świeżego pieczywa 



 

 

       

 

                                   OFERTA WESELNA „GOLD”  

 

DESER( STÓŁ SŁODKO- KAWOWY) 

Bufet domowych ciast ( do wyboru 4 ciasta – do uzgodnienia) 

Tartoletki ze świeżymi owocami 

Fontanna czekoladowa ( min 70os)  lub bufet mini deserów w pucharkach 

 

NAPOJE ZIMNE BEZ OGRANICZEŃ: 

Soki owocowe, napoje gazowane,                                                                                                                                  
woda niegazowana, 

woda gazowana. 

Świeżo parzona kawa, wybór herbat 

Lampka szampana na początek 

 

SERWIS CATERINGOWY  
Obsługa kelnerska, przygotowanie stołów, dekoracje kwiatowe 

 

 

 

 

 

Podane w ofercie menu jest przykładowe. Dbając o najwyższy poziom realizacji usług, 

zapewniamy możliwość indywidualnego ułożenia menu,                                                                  

zgodnie z kulinarnymi preferencjami Naszych gości. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji,                                                         

tel. 502 379 889 lub biuro@marcowyzajac.pl 

mailto:biuro@marcowyzajac.pl

