
SAŁATKI:
3 DO WYBORU

SAŁATKA Z KURCZAKIEM grillowanym a la Cezar
SAŁATKA GRECKA z fetą i świeżymi warzywami

SAŁATKA POLSKA jarzynowa
SAŁATKA CAPRESE z mozarellą, pomidorem i bazylią

SAŁATKA Z PIECZONYM burakiem, serkiem ricotta i rukolą

MENU 1WESELE
BUFET ZIMNY PRZEKĄSEK

8 DO WYBORU 

SCHAB po warszawsku
PSTRĄG WĘDZONY z Zielenicy

ROLADA Z KURCZAKA PO POLSKU z morelą
KOMPOZYCJA MIĘS pieczonych i wędlin polskich
DDECHA PASZTETÓW: po staropolsku, z dziczyzną

KAWAŁKI PIERSI Z KURCZAKA w płatkach kukurydzianych z dipami
BAKŁAŻAN faszerowany z suszonym pomidorem i serkiem mascarpone

HUMMUS trzy kolory
HUMMUS klasyczny z warzywami i nachosami

GRAVLAX z zielonym pieprzem, koperkiem na miksie sałat
NÓŻKI WIEPRZOWE, jak u babci 
ŚLEŚLEDŹ w trzech smakach

GALANTYNA z kaczki z rodzynkami
ROLADA NALEŚNIKOWA z blanszowanym szpinakiem i ricottą

TORTILLA Z KURCZAKIEM i warzywami
TORTILLA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM i serkiem mascarpone

PASZTET z cukinii
PIKLE ze spiżarni Rancho pod Bocianem

PUCHAR LODOWY z ciepłym musem malinowym



CENA: 230 zł275

Befsztyk tatarski - 19 zł/os.
Napoje gazowane - 15 zł/os.

Stół rybny (owoce morza, łosoś, jesiotr - 550 zł/szt., karp - 240 zł/szt)
- wszystkie ryby podawane są w całości na postumencie.
Wóz wiejski (do 100 os. 2000 zł / powyżej 100 os. 2200 zł)
Miejsca noclegowe dla Gości w cenie 120 zł.os. ze śniadaniem

((godzina śniadania do ustalenia, doba hotelowa kończy się o godz. 12:00)
Poprawiny w formie grilla - koszt od 95 zł/os.
Poprawiny w formie obiadu/biesiady 
- do indywidualnego uzgodnienia
Tort weselny - od 130 zł/kg

Tort własny, serwis Rancho pod Bocianem - 7 zł/osoba
Barman - od 1500 zł

TTransport dla Gości weselnych - do indywidualnego ustalenia
Deska serów (bufet serów włoskich, francuskich i polskich) - 15 zł/os.

Sushi Master - od 1500 zł/3 godz.
Korkowe - 20 zł/but. 0,5l

(korkowe dotyczy wina i wódki, piwo zamawiane 
z baru Rancho pod Bocianem)

Wódka Wyborowa, Biała Żubrówka – 40zł/but 0,5L  
WWódka Biały Bocian, Finalandia, Żubrówka Czarna – 55zł /but 0,5L

Bar Prosecco:
- 200 kieliszków prosecco/100ml, jednorazowe kieliszki, dekoracja baru - 2500 zł

- 200 kieliszków prosecco/100ml, jednorazowe kieliszki, dekoracja baru, obsługa, leżaki - 3000 zł
dodatkowo: kega z prosecco - 500 zł
                          owoce sezonowe - 150 zł

4

Napoje (soki 3 rodzaje, woda), kawa, herbata - bez limitu

10 dkg/os.
10 dkg/os.


