Imprezy okolicznościowe

Zupa (wybór 1)
Rosół z kury, podawany z makaronem
Krem z pomidorów
Danie główne (wybór 3, 3 porcje/osoba)
Zraz wieprzowy
Tradycy jny kotlet schabowy
Pierś z kurczaka w panierce
Kotlet DeVolaille
Kotlet Chłop
Ćwiartka kaczki w sosie
Dodatki (serwowane na półmiskach)
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki z pieca
Frytki
Buraczki na zimno
Surówka z białej kapusty
Surówka z kapusty pekińskiej
Pieczywo, masło

Zupa (wybór 1)
Rosół z kury, podawany z makaronem
Krem z pomidorów
Zupa serowo-porowa z kurczakiem

Danie główne (wybór 4, 3 porcje/osoba)
Zraz wieprzowy
Tradycy jny kotlet schabowy
Pierś z kurczaka w panierce
Kotlet DeVolaille
Kotlet Chłop
Ćwiartka kaczki w sosie
Zraz wieprzowy po litewsku

Napoje
Świeżo mielona kawa z ekspresu
Herbata
Kompot (0,5l / osoba)
Woda gazowana i nie gazowana z cytryną i miętą, podane w karafkach
Deser
Sernik klasyczny (porcja/osoba)

Kolacja (wybór 3, 3 porcje/osoba)
Schab z chrzanem glazurowany
Schab ze śliwką w galarecie
Rolada drobiowa (z mięsem/z pieczarkami)
Tymbalik drobiowy
Tymbalik z łososia
Strogonow
Karkówka z pieczarkami
Kurczak w sezamie z sosem słodko-kwaśnym

75 zł / osoba

Sałatka gyros
Sałatka a’la Cesear
Sałatka królewska
Sałatka z kaczką,
mango i granatem
Śledź w oleju
Śledź w śmietanie
Befsztyk tatarski
Barszcz z krokietem

Alkohol
Zachęcamy do zapoznania się z atrakcy jną ofertą na alkohol mocny
(również wina), nasze ceny są dobrane tak, aby nie musieli się Państwo
troszczyć o zakup własnego.
W razie chęci wniesienia swojego alkoholu korkowe wynosi 10 zł/osoba
(do wykorzystania w barze Gospody u Chłopa)

Dodatki (serwowane na półmiskach)
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki z pieca
Frytki
Buraczki na zimno
Surówka z białej kapusty
Surówka z kapusty pekińskiej
Warzywa blanszowane

Napoje
Świeżo mielona kawa z ekspresu
Herbata
Kompot (0,5l / osoba)
Soki owocowe (0,5l/osoba)
Woda gazowana i nie gazowana z cytryną i miętą, podane w karafkach
Deser (2porcje/osoba)
Sernik klasyczny
Szarlotka
Kolacja (wybór 3, 3 porcje/osoba)
Schab z chrzanem glazurowany
Schab ze śliwką w galarecie
Rolada drobiowa (z mięsem/z pieczarkami)
Tymbalik drobiowy
Tymbalik z łososia
Strogonow
Karkówka z pieczarkami
Kurczak w sezamie z sosem słodko-kwaśnym

Sałatka gyros
Sałatka a’la Cesear
Sałatka królewska
Sałatka z kaczką,
mango i granatem
Śledź w oleju
Śledź w śmietanie
Befsztyk tatarski
Barszcz z krokietem

95 zł / osoba
Sala weselna „Stół” ; stolwesela@gmail.com

Zupa (wybór 1)
Rosół z kury, podawany z makaronem
Krem z pomidorów
Zupa serowo-porowa z kurczakiem
Cebulowa z grzankami
Danie główne (wybór 4, 4 porcje/osoba)
Zraz wieprzowy
Tradycy jny kotlet schabowy
Pierś z kurczaka w panierce
Kotlet DeVolaille
Kotlet Chłop
Ćwiartka kaczki w sosie
Zraz wieprzowy po litewsku
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Dodatki (serwowane na półmiskach)
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki z pieca
Frytki
Buraczki na zimno
Surówka z białej kapusty
Surówka z kapusty pekińskiej
Warzywa blanszowane
Napoje
Świeżo mielona kawa z ekspresu
Herbata
Kompot (0,5l / osoba)
Soki owocowe (0,5l/osoba)
Woda gazowana i nie gazowana z cytryną i miętą, podane w karafkach
Deser (2porcje/osoba)
Sernik klasyczny
Szarlotka
Owoce pod kruszonką lub lody z bakaliami i owocami (serwowane dla
każdego indywidualnie)
Kolacja (wybór 4, 4 porcje/osoba)
Schab z chrzanem glazurowany
Schab ze śliwką w galarecie
Rolada drobiowa (z mięsem/z pieczarkami)
Tymbalik drobiowy
Tymbalik z łososia
Strogonow
Karkówka z pieczarkami
Kurczak w sezamie z sosem słodko-kwaśnym

Sałatka gyros
Sałatka a’la Cesear
Sałatka królewska
Sałatka z kaczką,
mango i granatem
Śledź w oleju
Śledź w śmietanie
Befsztyk tatarski
Barszcz z krokietem

105 zł / osoba
694 963 306 ;

Imprezy okolicznościowe
Informacja ogólna

Zachęcamy do organizacji urodzin, chrzcin, spotkań firmowych, rocznic i wszelkich wydarzeń
sprzy jających spędzeniu wspólnego czasu z najbliższymi. Poza przygotowaniem dla Państwa
posiłków zadbamy także o tematyczny wystrój, kameralne warunki i nienaganną obsługę.

Informacje dodatkowe :

Tort sugerujemy zakupić we własnym zakresie, oczywiście możemy za dodatkową opłatą tort przygotować.
Dodatkowa blacha ciasta (smak do uzgodnienia) - 60-70 zł. Blacha zawiera około 30 porcji.
Napoje gazowane (0,5l/osoba) - 5zł/osoba
Dzieci do lat 3 - gratis; do lat 12 - 50%.
Istnieje możliwość podłączenia komputera (we własnym zakresie) do nagłośnienia sali
Imprezy ograniczone są czasowo do 7 godzin. Każda dodatkowa godzina to koszt 250 zł.
Istnieje możliwość wystawienia stołu wiejskiego podczas imprez. Koszt ustalany indywidualnie.
W ofercie mamy desery w postaci monoporcji (Stół na słodko) koszt - 25 zł/osoba
Imprezy poniżej 30 osób organizowane są w sali restauracy jnej (dodatkowa opłata do sali Stół to
300 zł)
W cenie imprezy nie zawieramy dodatkowego wystroju sali (strojenia krzeseł, kwiatów, ozdób tematycznych itp.) Istnieje możliwość dodatkowego wystroju sali po ustaleniu szczegółów i kwoty.
W cenie imprezy przygotowujemy stół (obrus, bieżniki, bankietówki)
Alkohol
Zachęcamy do zapoznania się z atrakcy jną ofertą na alkohol mocny (również wina), nasze ceny są
dobrane tak, aby nie musieli się Państwo troszczyć o zakup własnego.
W razie chęci wniesienia swojego alkoholu korkowe wynosi 10 zł/osoba (do wykorzystania w barze
Gospody u Chłopa)

Sala weselna „Stół” ; stolwesela@gmail.com
www.stolwesela.pl ; facebook.com/stolwesela
694 963 306

