Przyjęcie weselne w Dworku Magnolia
Zupy
Rosół domowy z makaronem
Tradycyjne flaki
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
Kremowa zupa borowikowa z łazankami i natką pietruszki
Krem z zielonego groszku z grzankami
Kremowa zupa pieczarkowa z groszkiem ptysiowym
Krem pomidorowy z bazylią
Francuska zupa cebulowa z grzankami
Żurek staropolski z kiełbasą i jajkiem
Dania główne
Kotlet de volaie
Kieszeń schabowa z pieczarką w środku
Kotlet schabowy z pieczarką smażoną na wierzchu
Kotlet z piersi kurczaka panierowany
Kotlet drobiowy panierowany z ananasem i żurawiną
Pieczona pierś kurczaka z marynowaną dynią i mozzarellą
Pieczony filet z kurczaka z suszonymi pomidorami, serem feta i świeżą bazylią
Sznycel z indyka w cieście naleśnikowym z mozzarellą i pomidorem
Pieczona pierś z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym
Koperty z piersi kurczaka z farszem z cukinii
Kotlety drobiowe z farszem z mięsa mielonego z dodatkiem warzyw
Kotlet „trzy ziarna”
Rolada schabowa z sosem borowikowym lub kurkowym
Pieczony schab ze śliwką
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Pieczeń ze schabu po prowansalsku w sosie pieczeniowym jasnym
Karkówka w sosie pieczeniowym
Eskalopki z polędwiczek w sosie kurkowym
Sznycel z indyka w sosie z kolorową papryką i zielonym groszkiem z dodatkiem białego
wina
Roladki z indyka z żurawiną i orzechami włoskimi
Zraziki z szynki
Pieczone żeberka w glazurze pomidorowo – miodowej
Pieczona golonka
Boeuf stroganow z pieczywem
Dodatki:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Kluski śląskie
Kopytka w trzech smakach
Ziemniaki po staropolsku
Ryż
Dufinki
Frytki
Warzywa gotowane
Bukiet surówek
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Szkic wesela w Dworku Magnolia
Rozpoczęcie przyjęcia:
1) Zupa (dwa rodzaje zupy serwowane w wazach lub porcjowane)
2) Drugie danie – dwa lub trzy rodzaje mięsa, ziemniaki gotowane z koperkiem,
warzywa gotowane, bukiet surówek (serwowane na półmiskach)
Deser lodowy (lody Zielona Budka z bitą śmietaną i owocami)
3) Danie serwowane (około godziny 22:00)
np. Boeuf stroganow serwowany z ciepłymi bułeczkami lub zestaw obiadowy (dwa rodzaje
mięsa oraz do wyboru: kluski śląskie / kopytka w trzech smakach / ziemniaki opiekane /
ryż / dufinki, bukiet surówek)
4) Danie serwowane (około godziny 1:00) zestaw obiadowy
dwa rodzaje mięsa oraz do wyboru: kluski śląskie / kopytka w trzech smakach / ziemniaki
opiekane / ryż / dufinki, bukiet surówek
np. Eskalopki z polędwiczek w aromatycznym sosie kurkowym, pieczeń z karkówki w sosie
pieczeniowym podawane z kluskami śląskimi i surówką
lub:
Danie serwowane na Sali przez kucharzy Dworku Magnolia
kuchnia staropolska: szynka pieczona, pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym, golonka,
żeberka, kasza gryczana palona, ziemniaki po staropolsku, buraczki zasmażane
5) Danie serwowane (około godziny 3:00):
Barszcz czerwony z pasztecikami i krokietami,
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Przystawki (do uzgodnienia)
 półmiski wędlin (szynka, polędwica, baleron, kabanosy) i mięs pieczonych (aromatyczna
rolada z boczku, schab karkowy pieczony, pasztet domowy)
 trzy rodzaje sałatek (do wyboru) :
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka grecka,
Sałatka Cesar a’la Dworek Magnolia (z grillowanym kurczakiem)
Sałatka meksykańska
Sałatka krabowa
Półmisek sałat z sosem balsamiczno – miodowym z pomidorkami cherry
Sałatka hawajska z kurczakiem i ananasem
Sałatka z filetem z indyka i melonem,
Sałatka gyros,
Sałatka tortelini,
Zielona sałatka z makaronem penne i bazyliowo – pietruszkowym pesto,
Sałatka brokułowa
Sałatka pieczarkowa z jajkiem i szczypiorkiem
Caprese (pomidory z serem mozzarella z sosem vinegrette)
 Półmiski galaret – dwa rodzaje do wyboru
Schab po warszawsku
Polędwiczki z morelą
Polędwiczki ze śliwką
Roladki z polędwicy ze szpinakiem lub farszem mięsnym
„Ślimaczki” z piersi kurczaka z omletem
Indyk w maladze
Tymbaliki drobiowe,
Indyk w maladze
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Roladki z indyka z orzechami, śliwką suszoną i żurawiną
 Nugetsy i minikebab z sosem jogurtowo - czosnkowym,
 Tatar z cebulką i ogórkiem konserwowym
 Jaja faszerowane (różne smaki),
 Śledzie tradycyjne lub/i śledzie w glazurze pomidorowo - miodowej,
 Łosoś wędzony z cytryną,
 Roladki z łososia,
 Minitortille
 Pikle


Świeże warzywa

 Patery owoców
 Pieczywo (w tym chleb powitalny dla Młodej Pary)
 Napoje zimne i gorące (nielimitowane)
 Fontanna czekoladowa na bufecie kawowo – deserowym gratis
 Ciasto dodatkowo płatne lub we własnym zakresie
 Tort weselny dodatkowo płatny lub we własnym zakresie
 Stół wiejski – dodatkowo płatny lub we własnym zakresie
 Istnieje możliwość przygotowania stołów tematycznych (rybny, sushi itp.) za dodatkową
opłatą
 Istnieje możliwość organizacji poprawin – dodatkowo płatne
 Dzieci do trzech lat gościmy gratis, dzieci od 3 do 10 lat – 50 % ceny
 Pokrowce na krzesła gratis
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