
 

Menu weselne Kuchnie Świata 
zestaw  300 zł/os 

Obiad serwowany na półmiskach 

Zupy (do wyboru 1 pozycja) 

Francuska Zupa Cebulowa z serem 
Krem z pieczarek z grzankami 

Krem kalafiorowy 
Krem z żółtej papryki 

Krem brokułowy 
Krem z dyni 
Gazpacho 

Danie drugie (do wyboru 4 pozycje, po dwie porcje na osobę) 

Wieprzowina w musztardzie 
Rizotto z kurczakiem i warzywami włoskimi 

Souvlaki z kurczaka a `la Magda Gesler 
Żeberka w sosie cebulowym z włoską ciabatą 

Spaghetti Carbonara 
Soutzoukakia 

Dodatki 
Zielone lub pomarańczowe puree 

Patatas bravas z sosem paprykowym 

Surówki (do wyboru 3 pozycje) 

Sałatka Cezara 
Surówka z rzodkwi i jabłka 

Surówka z kapusty po włosku 
Surówka z selera i orzechów włoskich 

Surówka z porem i rodzynkami 
Surówka z pomidorów, ogórków z cebulka w sosie śmietanowym 

Seler z rodzynkami 

Deser (do wyboru 1 pozycja) 

Panna Cotta 



Lody z owocami egzotycznymi 
Sorbet cytrynowy 

Zakąski serwowane na półmiskach (do wyboru 9 pozycji) 

Przekąski z hiszpańskich tapas 
Gemista 

Lwowska sałatka śledziowa 
Dorsz po Grecku 

Śledź po skandynawsku 
Sałatka Waldorff 
Sałatka nicejska 

Sałatka cesarska a`la Magda Gessler 
Jajko w majonezie po tatarsku 

Grecka sałatka horiatiki 
Sałatka z kozim serem, suszonymi pomidorami, oliwkami i kaparami 

Burschetta al pomodoro 
Tortilla hiszpańska z kurczakiem i marynowana papryką 

Deska wędlin staropolskich 
Sałatka meksykańska 

Kalafior z brokułami w sosie koperkowo-czosnkowym przekładane jajkiem, ogórkiem 
i pomidorem 

Masło, pieczywo, kawa, herbata 

Kolacja na ciepło (do wyboru 2 pozycje, serwowane w różnych godzinach) 

Boeuf Strogonow (kuchnia rosyjska) 
Barszcz ukraiński 

Żurek rzymski 
Pstrąg po baskijsku 

Ratatouille z kurczakiem i ryżem 
Hiszpańskie pulpeciki w sosie migdałowym. 

Sajgonki po wietnamsku 
Souvlaki klasyczne 
Briam po grecku 

Kawa i herbata w formie bufetu szwedzkiego 

Porządek uroczystości 
Obiad - Deser - Zakąski na zimno - Danie na ciepło o 22:00 - Tort o 23:15 - 

Oczepiny o północy - Danie na ciepło o 2:00 

Poprawiny 
Serwowane potrawy i zakąski weselne. 

Czas trwania: 5 godzin miedzy 13:00-20:00 w cenie 2000 zł bez limitu gości. 
Inne godziny możliwe do uzgodnienia. 

Serdecznie zapraszamy 
 


