
WESELEMENU 2
BUFET ZIMNY PRZEKĄSEK

8 DO WYBORU 

SCHAB po warszawsku
PSTRĄG WĘDZONY z Zielenicy

ROLADA Z KURCZAKA PO POLSKU z morelą
GRAVLAX z zielonym pieprzem w soli morskiej
KKOMPOZYCJA MIĘS pieczonych i wędlin polskich
DECHA PASZTETÓW: po staropolsku, z dziczyzną
ROSTBEF PO ANGIELSKU z musem z gorczycy

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

NNÓŻKI WIEPRZOWE, jak u babci 
ŚLEDŹ 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 PIKLE ze spiżarni Rancho pod Bocianem

SAŁATKI:
3 DO WYBORU

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

SAŁATKA CAPRESE z mozarellą, pomidorem i bazylią
SAŁSAŁATKA Z PIECZONYM burakiem, kozim serem i rukolą

ZUPY 
DO WYBORU JEDNA

ROSÓŁ Z KURY z makaronem
FLAKI po staropolsku

BIAŁA POLEWKA z boczkiem i kurkami
ZUPY KREM (z pomidorów, z pieczonej dyni z prażonymi migdałami, z kalafiora)

DANIE GŁÓWNE
DO WYBORU JEDNO

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w sosie z leśnych grzybów z kopytkami i warzywami gotowanymi na parze
KACZKA PIECZONA W SOSIE WIŚNIOWYM podana na podsmażanych ziemniakach z modrą kapustą z rodzynkami

ŁOSOŚ PIECZONY w sosie pomarańczowo imbirowym, puree ziemniaczanym i bukietem surówek
SANDACZ SMAŻONY w sosie kurkowym z ziemniakami i bukietem surówek

KURCZAKURCZAK PIECZONY z ziemniakami, glazurowaną marchewką i sosem morelowym

DODATKI DO DAŃ MOGĄ BYĆ DOWOLNIE ZMIENIANE.

DESER SERWOWANY

PUCHAR LODOWY z ciepłym musem malinowym

DANIA GORĄCE PRZED PÓŁNOCĄ 
DO WYBORU JEDNO

SZYNKA WIEPRZOWA FLAMBIROWANA z kaszą gryczaną (lub kluskami śląskimi) i buraczkami zasmażanymi
INDYK W CAŁOŚCI z sosem brzoskwiniowym z chilli i wódką Biały Bocian

KOMPOZYCJA MIĘS z grilla

RANCHO POD BOCIANEM Sp z o.o.
Nadarzyńska 15, Przypki, 
05-555 Tarczyn

tel. 22 205 07 52
kom. 508 322 326

rezerwacje@ranchopodbocianem.pl
www.ranchopodbocianem.pl



kom. 500 003 319
rezerwacje@ranchopodbocianem.pl

www.ranchopodbocianem.pl

Befsztyk tatarski - 19 zł/os.
Stół rybny (owoce morza, łosoś, jesiotr - 550 zł/szt., karp - 240 zł/szt)

- wszystkie ryby podawane są w całości na postumencie.
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.
PPoprawiny 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

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

Sushi MasteSushi 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  
Wódka Biały Bocian, Finalandia, Żubrówka Czarna – 55zł /but 0,5L

Bar Prosecco:
- 200 kielisz- 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

(biszkoptowy)

10 dkg/os.
10 dkg/os.

315


