★★★
Hotel Baron

ul. M. Skłodowskiej-Curie 88
tel. 76 847 32 86

Restauracja Baron
ul. Kościuszki 15
tel. 76 847 85 57
w Lubinie

MENU WESELNE Z POPRAWINAMI
ZESTAW 1

Zupa
Rosół z makaronem „jak u mamy”

Danie główne (2,5 porcji/os.)
Pieczeń wieprzowa w sosie
Filet drobiowy panierowany
Eskalop (ser,pieczarki,ketchup)
Kotlet schabowy „szwajcar”

Dodatki do dania głównego
Ziemniaki z tłuszczem
Frytki
Kluski śląskie
Bukiet jarzyn

Przekąski zimne (5 szt/os.)
Śledź w oleju
Galaretka z drobiu lub ozorek w galarecie
Jajko w sosie tatarskim lub wiosennym
Ryba po grecku
Szparagi w szynce

Sałatki (3 rodzaje do wyboru)
Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułów (brokuły, pomidor, jajko, ser feta, sos
majonezowy)
Sałatka z kurczaka wędzonego (ryż, kurczak wędzony, majonez, por,
kukurydza)
Sałatka ryżowa z tuńczykiem (ryż, tuńczyk, cebulka, papryka, majonez,
kapary, przyprawy)
Sałatka grecka (sałata lodowa, ser feta, oliwki, pomidor, ogórek,
papryka, czerwona cebula, winegret)

Półmisek mięs pieczonych (3 rodzaje do wyboru)
Galantyna z drobiu
Łopatka faszerowana
Boczek faszerowany
Karczek pieczony
Schab ze śliwką
Dodatki konserwowe (pieczarki, ogórek, papryka)
Pieczywo

Dania ciepłe (3 rodzaje do wyboru)
Barszcz z krokietem (kapusta i pieczarki lub z mięsem)
Bigos
Gołąbki w sosie pomidorowym lub pieczarkowym
Zupa gulaszowa
Flaki

Napoje:
Kawa Lavazza
Herbata Lipton
Soki 250ml/os.
Alkohol 125g/os. Dorosła

Dodatkowo płatne na życzenie
Stół staropolski „Wieśniak” 1000zł
Udziec lub Indyk pieczony z dodatkami (sos, ziemniaki) 16zł/os.
Roll Bar 150zł

Poprawiny:
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Pieczywo
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MENU WESELNE Z POPRAWINAMI
ZESTAW II

Zupa
Rosół z makaronem „jak u mamy”
Krem z Brokuł lub dyni

Danie główne (3 porcje/os.):
Zrazy wołowe w sosie
De volaille
Kotlet schabowe panierowany
Udka
Kotlet mielony
Łosoś po królewsku na liściach szpinaku

Dodatki do dania głównego:
Ziemniaki z tłuszczem
Frytki
Kluski śląskie
Bukiet jarzyn

Przekąski zimne (5 szt/os.):
Śledź po japońsku
Schab lub pstrąg w galarecie
Jajko faszerowane lub z kawiorem
Ryba z pieczarkami
Szparagi w szynce
Łosoś po admiralsku

Sałatki (3 rodzaje do wyboru):
Sałatka jarzynowa
Sałatka mięsna (groszek, kiełbasa, ser, papryka, pomidory, jajka, oliwki,
czosnek, pietruszka)
Sałatka z pieczarek (pieczarki marynowane, pieczarki gotowane, jajko,
zioła, majonez)
Sałatka z kurczakiem i ananasem
(kurczak gotowany, ananas, ogórek konserwowy, jajka, pieczarki
konserwowe, majonez)
Sałatka Gyros (sałata pekińska, kurczak grillowany, kukurydza,
ogórek konserwowy, cebula, ketchup, majonez)

Półmisek mięs pieczonych (3 rodzaje do wyboru):
Galantyna z drobiu
Łopatka faszerowana
Boczek faszerowany
Karczek pieczony
Rolada z kaczki
Dodatki konserwowe (pieczarki, ogórek, papryka)
Pieczywo

Dania ciepłe (3 rodzaje do wyboru):
Flaki
Barszcz z Pasztecikami (kapusta i pieczarki lub z mięsem)
Beuf strognow
Gołąbki w sosie pomidorowym lub pieczarkowym
Udziec pieczony z sosem i pieczonymi ziemniakami

Napoje:
Kawa Lavazza
Herbata Lipton
Soki 250ml/os.
Alkohol 125g/os. Dorosła

Dodatkowo płatne na życzenie:
Stół staropolski „Wieśniak” 1000zł
Roll Bar 150zł

Poprawiny:
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Pieczywo

