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W odniesieniu do naszej pięknej tradycji… czyli wesel dwudniowych, 
proponujemy Państwu wyjątkowe poprawiny,które są doskonałą  okazją do 

podsumowania przyjęcia weselnego oraz podziekowania Gościom 
za wspólna zabawę. 

Oferujemy profesjonalną organizację poprawin zarówno w restauracji w formie 

lunchu  jak i  niezobowiązującego spotkania przy grilu. 

 

Gwarantujemy wspaniałe swojskie jedzenie i rodzinną atmosferę! 

 

Informacje dodatkowe: 

Poprawiny w godzinach: 

• 13:00 – 17:00 – w cenie wybranego menu ( bez dodatkowych opłat) 

• Istnieje możliwość przedłużenia poprawin – 1h/ 300,00 zł. 

 

 

ZAPRASZAMY! 
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POPRAWINY W WIACIE GRILOWEJ 

Dysponujemy pięknym ogrodem, w którym  powstała  wiata grillowa. Właśnie tam, po dopracowaniu 

najdrobniejszych szczegółów, przygotujemy dla Państwa poprawiny. Na Państwa życzenie zaprosimy 

również kapelę. 

Gwarantujemy wspaniałe swojskie jedzenie i rodzinną atmosferę! 

 

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem 

Dania z grilla 

Pstrąg z masłem  ziołowym w papilotach 

Filet z kurczaka 

Karkówka z grilla po huzarsku 

Kiełbasa 

Kaszanka z cebulą 

Bigos myśliwski  

Ziemniaki zapiekane z kociołka  

Warzywa z grila 

Sałatki i surówki: 

Surówka grecka z fetą 

Surówka z białej kapusty 

Sałatka z pomidorów 

Dodatki (bufet szwedzki) 

 Pieczywo ciemne i jasne 
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Smalec domowy ze skwarkami 

Ketchup, musztarda, chrzan 

Desery i napoje 

Ciasto kruche z owocami 

Kawa, herbata, woda niegazowana z cytryną 

Cena 80 zł/os 

 oraz dania pozostałe z przyjęcia weselnego 
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LUNCH W RESTAURACJI HOTELOWEJ 

Podawany w formie bufetu 

ZESTAW I 

Kapuśniak mazurski ze skwarkami 

Cordon blue w chrupiacej panierce 

Opiekane ziemniaki 

Mizeria ze szczypiorkiem 

Szarlotka z polskich jabłek z cynamonem 

Woda, soki, kawa, herbata 

Oraz dania  pozostałe z przyjęcia weselnego, 

ZESTAW II 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Sandacz pieczony pod pierzynka ziołową 

Ziemniaki z koperkiem 

Bukiet warzyw na parze 

Sernik na czekoladowym spodzie 

Woda, soki, kawa, herbata 

80 zł/os 

oraz dania pozostałe z przyjęcia weselnego 
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DLA OSZCZĘDNYCH 

Zupa gulaszowa z wołowiną i kluseczkami 

2 surówki, ziemniaki 

Woda z cytryną, kawa, herbata, 

Oraz dania pozostałe z przyjęcia weselnego 

Koszt jednorazowy – niezaleznie od ilości osób - 4000 zł  
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