OFERTA WESELNA NA ROK 2019/2020
Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą
Rozpoczęcie przyjęcia lampką szampana
Przystawki/czekadełka ( do wybory jedna )
 Pasztet z królika z konfiturą z białej cebuli oraz grzanką ziołową
 Klasyczne capresse z mozzarelli buffallo i pomidora z pesto
 Carpaccio z pieczonego buraka z rukolą, orzechami i borowikami
 Tortilla z wędzonymi rybami, serem feta i sałatą
 Tatar ze śledzia z czerwoną cebulą i świeżym ogórkiem
 Mus z wędzonego łososia z serkiem szczypiorkowym
 Pieczona polędwica wieprzowa z konfiturą i sosem chrzanowym

Zupa ( 1 do wyboru )







Rosół z makaronem
Zupa krem z pora i sera pleśniowego
Krem z grzybów leśnych z dodatkiem grzanek
Krem z kukurydzy z wędzonym kurczakiem
Aksamitny krem z białych szparag
Krem z kalafiora z grillowanymi kawałkami kalafiora

Mięsa do obiadu ( do wyboru 4 rodzaje - serwowane na półmiskach )














Tradycyjny kotlet schabowy
Rolada wieprzowa z szynką i serem w panierce
Staropolskie zrazy wołowe z wędzonym boczkiem
Pieczeń wieprzowa w sosie cebulowym
Filet drobiowy w cieście paryskim
Filet indyka faszerowany serem, szpinakiem i bazylią
Udko z kurczaka pieczone w przyprawach
Kotlet mielony
Stek siekany z cebulką
Stek z łososia w sosie porowym
Polędwica z dorsza w sosie winnym
Filet z kurczaka z pomidorem zapiekany
Drobiowa sakiewka faszerowana warzywami
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Dodatki ( do wyboru 2 rodzaje - serwowane na półmiskach )








Ziemniaki gotowane
Frytki
Ziemniaki opiekane ze skórką
Kluski śląskie
Ryż z warzywami
Kasza gryczana
Kasza jaglana

Surówki do wyboru ( 3 + 1 na ciepło )












Surówka z marchwi z jabłkami
Surówka z marchwi i pora z majonezem
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
Surówka z białej kapusty
Sałatka z buraków z cebulką
Młoda marchewka na ciepło z sezamem
Kapusta zasmażana
Buraczki na ciepło
Kapusta czerwona na ciepło
Bukiet warzyw gotowanych
Warzywa grillowane

Desery ( 1 do wyboru )







Szarlotka na ciepło z gałką lodów
Sernik na zimno z sosem wiśniowym
Pucharek Tiramisu
Marynowana gruszka z lodami i polewą czekoladową i płatkami migdałów
Puchar lodowy ze świeżymi owocami i bitą śmietaną
Sałatka owocowa z sosem waniliowym

Centrum Turystyki, Kultury i Rekreacji
Browar PROBUS
www.probus.olawa.pl
ul. Młyńska 16
info@probus.olawa.pl
55-200 Oława

Półmiski zimnych przekąsek ( do wyboru 8 - serwowane na półmiskach )
 Półmisek mięs pieczonych w staropolskich marynatach ( rolada z boczku, schab ze
śliwką i morelą, karczek pieczony, pasztet Szefa Kuchni)
 Deski serów z winogronem
 Patera owoców
 Śledzik po polsku
 Śledzik z cebula i jabłkiem w śmietanie
 Pomidory faszerowane
 Sałatka grecka
 Sałatka szermierza
 Sałatka jarzynowa
 Galaretki drobiowe
 Roladki z szynki ze szparagami
 Sałatka ze świeżych warzyw i wołowiny
 Pikle
 Półmisek wędzonych ryb
 Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem
 Babeczki z ciasta kruchego faszerowane na słono lub na słoko
 Ryba po grecku
 Schab w galarecie
 Sałatka capresse
 Tortille faszerowane rukolą, serem i wędzoną rybą
 Półmisek świeżych warzyw z dipami

Dania ciepłe ( 3 do wyboru )









Barszczyk z krokietem lub pasztecikiem
Pikantna zupa gulaszowa
Szaszłyki drobiowe / wieprzowe z ziemniakami pieczonymi
Żeberka wieprzowe pieczone w piwie z kapustą zasmażaną
Faszerowany udziec drobiowy warzywami i kurkami z ziemniakami
Mix duszonych ryb w białym winie z warzywami z dodatkiem ryżu
Beef Strogonoff z pieczarkami i marynowaną papryką
Rolada z indyka faszerowana suszonymi pomidorami, serem i szpinakiem w sosie
paprykowym z grillowanymi warzywami
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Napoje
 Kawa, herbata, soki owocowe, napoje gazowane, woda z cytryną
bez ograniczeń

Oferujemy opcjonalnie:
 Wina do obiadu białe, musujące, różowe, czerwone,
serwowane w karafkach
 Bufet słodkości
 Fontanna czekolady z owocami sezonowymi
 Pieczona w całości szynka wieprzowa z chrupiącą skórką podlewana piwem
 Pieczone prosie w całości na złocisty kolor
 Stół staropolskich przysmaków z nalewkami własnej produkcji
 Piwa własnej produkcji w różnych wariantach sprzedaży
 Dodatkowe dekoracje Sali oraz pokrowce na krzesła

PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
- Tort
(istnieje możliwość zamówienia tortu przez cukiernie Krzemińscy z którą współpracujemy,
z dowozem do CTKiR Browar Probus).
- Alkohol
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Pokoje hotelowe

Apartament dla pary młodej gratis
Dla gości weselnych proponujemy pokoje w atrakcyjnych cenach

Cena za Przyjęcie Weselne jest generowana indywidualnie dla każdego Klienta.
Cena uzależniona będzie od ilości osób oraz wybranego menu

POPRAWINY
Do indywidualnego uzgodnienia, przykładowe możliwości:
-poprawiny w formie grilla na świeżym powietrzu,
-poprawiny w formie bufetu szwedzkiego

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt
Piotr Zajączkowski
+48 667 880 997
piotr.zajaczkowski@probus.olawa.pl
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