Hotel SPA Odeon

Propozycja menu weselnego
170zł/os.
Staropolskim zwyczajem rozpoczynamy tą wyjątkową uroczystość od przywitania Pary
Młodej chlebem i solą oraz wodą lub wódką

Uroczysty obiad:
Danie pierwsze (jedna z propozycji do wyboru):
 Staropolski rosół z wiejskiej kury
 Bulion dworski z dodatkiem makaronu i warzyw
 Kremowa zupa cebulowa z serem żółtym i grzankami
 Zupa krem z grzankami lub groszkiem ptysiowym
(do wyboru: krem z pieczarek, borowików, pomidorów, brokułów)
Danie drugie (jedna z propozycji do wyboru + dodatki + zestaw surówek):
 Soczysty schab pieczony po staropolsku w sosie własnym
 Roladki wieprzowe faszerowane boczkiem, ogórkiem i papryką
 Roladki ze schabu faszerowane szpinakiem i serem feta
 Schab nadziewany śliwką, morelą lub pieczarką
 Rolada Odeon (3 gatunki mięs w sosie pieczeniowym)
 Soczysta pierś z kurczaka w sosie kurkowym
 Polędwiczki w sosie paprykowym
Dodatki do dań ciepłych: (jedna z propozycji do wyboru):







Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Kulki ziemniaczane
Frytki
Ryż ziołowy
Kluski śląskie z masłem

Surówki








Surówka z białej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Surówka z marchwi z dodatkiem pomarańczy
Surówka z selera z dodatkiem orzechów lub płatków migdałowych
Ćwikła z chrzanem
Sałatka z buraczków
Sezonowa surówka ze świeżych warzyw w sosie winegret

Deser (jedna z propozycji do wyboru):
 Szarlotka na ciepło serwowana z lodami, bitą śmietaną i sosem czekoladowym
 Pucharek lodowy z owocami

Kolacja I (jedna z propozycji do wyboru + dodatki + surówka):







Karkówka pieczona po staropolsku podawana z sosem myśliwskim
Schab zapiekany podawany z sosem borowikowo - śliwkowym
Filet drobiowy faszerowany ziołami w otulinie boczku
„Sakiewka z kurczaka” faszerowana suszonymi pomidorami i serem mozarella
„Filet po królewsku” faszerowany pieczarkami i warzywami
Soczysty filet z piersi kurczaka skąpany w musie porowym

Kolacja II (jedna z opcji do wyboru):





Bogracz
Boeuf strogonow
Forszmak drobiowy
Gulasz węgierski

Kolacja III (jedna z opcji do wyboru):





Żurek staropolski z dodatkiem jajka i wiejskiej kiełbasy
Barszcz czerwony podawany z paluszkiem
Barszcz czerwony podawany z krokietem
Flaczki wołowe z warzywami

Zimne przekąski do wyboru


















Wędliny
Galaretki drobiowe
Galaretki wieprzowe
Śledzik po japońsku, węgiersku lub w śmietanie
Jajka w sosie tatarskim
Jajka fantazyjne faszerowane pieczarkami
Rolada serowa z szynką
Rolada mięsna w galarecie
Schab w galarecie
Ryba po grecku
Rożki z szynki z musem chrzanowym
Ruloniki z szynki w galarecie
Brzoskwinie nadziewane tuńczykiem
Ślimaczki z boczku ze śliwką
Szparagi w szynce w musie chrzanowym
Nuggetsy z ananasem
Caprese z sosem sałatkowym

Sałatki do wyboru









Sałatka jarzynowa
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka z kurczakiem
Sałatka porowa
Sałatka gyros
Sałatka paprykowa z fetą
Sałatka grecka

CENA ZAWIERA DODATKOWO:
Owoce
Kawa, herbata
Woda mineralna
Soki owocowe
Napoje gazowane
Wystrój sali
Obsługę
Oferujemy wystrój sali w wielu kolorach

DODATKOWO PROPONUJEMY PAŃSTWU:


Wiejska strzecha – 15zł/os. (cena przy min 100 osobach)
- udziec wieprzowy
- chleb wiejski pieczony
- kiełbasy i szynki wiejskie
- salceson
- pasztet
- smalec ze skwarkami
- ogórki z beczki
- grzybki marynowane
- chrzan, musztarda



Dania ciepłe (podawane w bemarach)
- bigos podkarpacki (7zł/porcja)
- kaszanka z cebulką (6zł/porcja)
- żurek rzeszowski (7zł/porcja)
- pierogi ruskie (10szt./9zł)
- pierogi z mięsem lub kapustą i grzybami (10szt./10zł)



Deska serów (150zł)



Fontanna czekoladowa z owocami (300zł)

