Restauracja – Hotel
„KORONA”
Rybnik – Ochojec
+48 6000 123 20
www.restauracjakorona.pl

Menu II Dzień Wesela
120.00zł Menu standardowe
140.00zł Menu Grillowe

PAKIET ZAWIERA
Obiad
Zimną płytę
Ciepłą kolację
Napoje ciepłe (kawa, herbata)
Stoły okrągłe
Dekoracje stołów żywymi kwiatami

Soki, wody, napoje można zakupić u nas (w promocyjnych cenach) lub we własnym zakresie.
Piwo do zakupu w lokalu.
Drugi dzień przyjęcia weselnego trwa do godz. 21.00. Każda następna rozpoczęta godzina – 300zł

Menu Standardowe
Zupa
(jedna propozycja do wyboru)
Rosół z makaronem
Cebulowa z oscypkiem
Kwaśnica
Żurek

Danie główne
(podawane na półmiskach, 1,5 szt. mięsa na osobę + mięsa z pierwszego dnia)
Mięsa
(cztery rodzaje do wyboru)
rolada wieprzowa
pierś z kurczaka faszerowana grzybami
pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem
karczek pieczony
filet panierowany z kurczaka
kotlet de volaille
tradycyjny kotlet schabowy
udko z kurczaka
Sos
pieczeniowy
Dodatki
(dwa rodzaje do wyboru)

kluski Śląskie jasne
ziemniaki gotowane
ziemniaki opiekane z rozmarynem
pieczone ziemniaczane grzybki
ryż z warzywami
Surówki
(trzy rodzaje do wyboru)
modra kapusta z boczkiem
buraczki
surówka z marchewki z jabłkiem
surówka Colesław
surówka z kiszonej kapusty
mizeria z zielonego ogórka
surówka z czerwonej kapusty z chrzanem
kapusta zasmażana

Ciasto z pierwszego dnia
Zimna płyta
Mix pater podany na stołach
mix mięs i wędlin
mix serów z żurawiną i owocami
terrina twarogowo-warzywna
terrina z kurczaka z warzywami
pasztet zapieczony w cieście francuskim
tymbaliki wieprzowe i drobiowe
śledź w sosie musztardowym
nuggesty z kurczaka z dipem czosnkowym
śliwki w boczku
jajka faszerowane
pieczywo jasne i ciemne, masło

Sałatki
(dwa rodzaje do wyboru)
sałatka grecka
sałatka jarzynowa
sałatka z makaronem trójkolorowym z
suszonymi pomidorami i rukolą

Ciepła kolacja
(jedna propozycja do wyboru)
barszcz z krokietem
żurek z jajkiem

kwaśnica
gulasz wieprzowy
bigos

Menu Grillowe
Zupa
(jedna propozycja do wyboru)
Kwaśnica
Żurek

Danie główne
(1,5 porcji mięsa z grilla na osobę)
Grill
Karkówka wieprzowa
Kiełbasa z grilla biała i zwyczajna
Szaszłyki drobiowe z warzywami
Kaszanka

Dodatki

Warzywa z grilla
Masło czosnkowe
Pieczywo jasne i ciemne

Sosy
Tzatzyki
Ketchup
Musztarda
Chrzan

Sałatki
Sałatka ziemniaczana
Sałatka grecka

Ciasto z pierwszego dnia
Zimna płyta
Mix pater podany na szwedzkim stole
mix mięs i wędlin
mix serów z żurawiną i owocami
terrina twarogowo-warzywna
terrina z kurczaka z warzywami
pasztet zapieczony w cieście francuskim
tymbaliki wieprzowe i drobiowe
śledź w sosie musztardowym
nuggesty z kurczaka z dipem czosnkowym
śliwki w boczku

Smalec + Ogórek kiszony
Sałatki
(dwa rodzaje do wyboru)
sałatka grecka
sałatka jarzynowa
sałatka z makaronem trójkolorowym z
suszonymi pomidorami i rukolą

jajka faszerowane
pieczywo jasne i ciemne, masło

Ciepła kolacja
(jedna propozycja do wyboru)
barszcz z krokietem
żurek z jajkiem
kwaśnica
gulasz wieprzowy
bigos

