OFERTA WESELNA SALA BANKIETOWA RETKINIA KAROLEW

Jesteśmy świadomi, że przyjęcie weselne to dla każdej Pary Młodej jeden z
najważniejszych dni w życiu.
Chcielibyśmy sprawić, aby był on jeszcze bardziej wyjątkowy i przebiegł we
wspaniałej atmosferze.
Oferujemy Państwu profesjonalną usługę organizacji wesela w naszym obiekcie.
Piękna sala, wyśmienita kuchnia oraz doskonała obsługa sprawią, że to będzie dla
Państwa niezapomniane wydarzenie.
Specjalnie dla Państwa proponujemy w cenie:
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Przywitanie Gości weselnych lampką wina musującego
Dodatkowo możemy zamówić:
 Tort weselny
 Ciasta podarunkowe dla gości
 Słodkie upominki, podziękowania dla gości
 Kosze podarunkowe dla rodziców, chrzestnych, świadków
 Dekoracje Sali weselnej, kościoła
 Swojski stół z wiejskimi wyrobami
 Fontannę czekoladową
 Oprawę muzyczną: Zespół muzyczny lub DJ
 Samochód do ślubu
 Fotografa, kamerzystę
Zapraszamy do kontaktu z przyjemnością
odpowiemy na wszelkie pytania z wiązane z organizacją uroczystości.
Wspólnie zbudujemy wizje wesela, ustalimy menu oraz wszelkie szczegóły
przygotowania tej uroczystości.
Kontakt telefoniczny 797-500-558
Kontakt e mail salawlodzi@salawlodzi.pl

Tel. 797 500 558; www.salawlodzi.pl

MENU WESELNE






I ciepły posiłek
Zupy 1pozycja do wyboru
Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa krem z zielonych warzyw z grzankami
Zupa krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
Zupa krem pomidorowy z kwaśną śmietaną i bazylią



















Mięsa 3 pozycje do wyboru podane na półmiskach
Schab po kowalsku zapiekany z pieczarkami i serem
Sakiewki wieprzowe z boczkiem morelą i sosem śliwkowym
Kieszonki schabowe faszerowane
Kotlet Szwajcarski
Kotlet schabowy panierowany
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym lub panierowane
Pieczeń z karczku w sosie pieczeniowym
Żeberka pieczone w sosie własnym
Golonka po Bawarsku
Udka z kurczaka faszerowane
Udka z kurczaka zapiekane w złocistej glazurze
Roladka z kurczaka ze szpinakiem podane z sosem pleśniowym
Roladka z kurczaka z brokułami i serem pleśniowym
Roladka z kurczaka z pomidorami suszonymi i mozzarellą
Kotlet de Volaille z masełkiem
Medalion drobiowy po Hawajsku
Kurczak Cordon Blue












Dodatki skrobiowe i witaminowe
Ziemniaki gotowane
Ziemniaczane talarki zasmażane
Frytki
Buraczki zasmażane
Kapusta zasmażana
Marchewka z groszkiem
Mini marchewka paryska
Fasolka szparagowa
Bukiet jarzyn blanszowanych
Zestaw surówek

Deser do wyboru 1 pozycja
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 Lody z owocami i bitą śmietaną polewą czekoladową/owocową
 Panna Cotta, Jogurtowy z owocową frużeliną, Serowo śmietanowy z
brzoskwiniami













II ciepłe danie do wyboru 1 pozycja
Zraziki wieprzowe z boczkiem i ogórkiem kiszonym
Zraziki wołowe po staropolsku dopłata 10 zł porcja
Stek wieprzowy z cebulką
Szynka pieczona z sosem
Karczek ossobuco z warzywami
Żeberka pieczone w kiszonej kapuście z grzybami
Szaszłyk wieprzowy
Wieprzowina na sposób Boryny
Flaki wołowe
Strogonow z polędwicy
Kurczak w sosie curry lub w sosie bazyliowym
Golonka Bawarska z kapustą zasmażaną

Dodatki
 Do wyboru 1 pozycja Kluski -Śląskie, Łowickie, Półfrancuskie, Kopytka,
Gnocchi
 Do wyboru 1 pozycja Kapusta zasmażana, buraczki zasmażane, surówki, mix
sałat z kremem balsamico
 Ryż z warzywami / Kasza bulgur /Kasza gryczana
II ciepłe danie opcja Grill na tarasie w okresach od maja do końca
września
Proszę o wybranie z pośród mięsa lub ryb 2 pozycje
 Marynowana pierś drobiowa
 Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy
 Karczek po francusku
 Żeberka
 Łosoś dopłata 10 zł porcja
 Kiełbaska grillowa, Kaszanka
 Warzywa, Surówki, Sałatka ziemniaczana, ogórek kiszony/małosolny
sezonowo
Smalczyk

III ciepłe danie do wyboru 1 pozycja
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Strogonow z polędwiczek wieprzowych
Szaszłyk wieprzowy lub drobiowy
Wieprzowina na sposób Boryny
Kurczak w sosie curry lub w sosie bazyliowym
Pierogi domowe z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie
Panierowany ser Camembert z żurawiną
Domowe gołąbki z mięsem w sosie pomidorowym
Cepeliny z mięsnym farszem i okrasą

IV ciepłe danie do wyboru 1 pozycja
 Flaki wołowe
 Węgierska zupa gulaszowa
 Meksykańska zupa gulaszowa
V ciepłe danie do wyboru 1 pozycja
 Żurek staropolski z jajeczkiem i kiełbasą
 Barszczyk czerwony z pasztecikiem, krokietem, uszkami
 Góralska kwaśnica na żeberkach



















Stół wiejski 20 zł od osoby
Szynka wiejska, Polędwica , Boczek pieczony, Salceson biały, Kiełbasa ,
Kaszanka
Smalczyk, Kiszone ogórki, Chleb wiejski, Chrzan
Przystawki
Śledź w oleju z cebulką
Śledź po francusku w sosie musztardowym
Śledź w śmietanie z jabłkiem cebulką
Śledź po królewsku
Śledź po Japońsku
Tatar z łososia dopłata 10 zł porcja
Tatar wołowy dopłata 10 zł porcja
Łosoś po Kardynalsku dopłata 10 zł porcja
Ryba po Grecku
Fileciki rybne w warzywnym Julienne
Fileciki rybne w sosie słodko-kwaśnym
Pieczona śliwka boczkiem opasana
Galantyna drobiowa
Schab w galarecie z śliwką i morelą
Nuggetsy drobiowe z dipem
Rożki z salami z kremem chili
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Wędliny wiejskie
Wędliny Premium
Pasztet pieczony z żurawiną
Rolada szpinakowa z łososiem
Roladki z szynki z kremem chrzanowym
Roladki z szynki z kremem brokułowym
Roladka z szynki z suszonymi pomidorami
Roladki z tortilli z wędzonym łososiem
Volaventy faszerowane pastą pieczarkową lub pastą rybną
Półmisek serów
Sałatki
Sałatka szwajcarska z makaronem
Sałatka włoska Tortellini
Sałatka Caprese
Sałatka fresch (kompozycja mix sałat z owocami serem camembert lub
kurczakiem lub krabowymi paluszkami polane salsą lub winegretem)
Sałatka warstwowa z szynką drobiową i selerem
Sałatka wiosenna z jajkiem
Sałatka warstwowa z salami
Sałatka warstwowa z tuńczykiem
Sałatka szopska
Sałatka brokułowa z pomidorami i migdałami
Sałatka kalafiorowa szynką
Sałatka nicejska z tuńczykiem
Sałatka Gyros z kurczakiem
Sałatka Cezar z kurczakiem i grzankami
Sałatka pieczarkowa na babeczkach
Sałatka jarzynowa na babeczkach
Sałatka szwedzka na babeczkach
Sałatka śledziowa
Sałatka hawajska
Sałatka krabowa
Ponadto
Marynaty-Ogórek zielony-Pomidor z cebulką
Pieczywo (różne rodzaje)
Owoce Ciasta domowe
Napoje
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 Kawa mielona, rozpuszczalna, śmietanka, cukier
 Herbata czarna, smakowe, cytryna, cukier
 Soki owocowe, woda mineralna podane w dzbankach, napoje gazowane












Cennik weselny
Cena 130 zł III ciepłe posiłki 7 przystawek z sałatkami
Cena 150 zł IV ciepłych posiłków 8 przystawek z sałatkami
Cena 160 zł V ciepłych posiłków 8 przystawek z sałatkami
Cena 170 zł IV ciepłe posiłki opcja z grillem 8 przystawek z sałatkami
Cena 190 zł V ciepłych posiłków, opcja z grillem 8 przystawek z sałatkami
Poprawiny od 70 zł
Dzieci do lat 3 gratis
Dzieci od 3 do10 lat 50% ceny od talerzyka
Obsługa wynajęta przez Państwa
np. DJ, kamerzysta członkowie zespołu 50 % ceny od talerzyka.
CENA ZAWIERA
- dekorację stołów z kwiatów
- pokrowce na krzesła
- czas przyjęcia weselnego do 10 godzin
Rezerwacja terminu wiąże się z podpisaniem umów oraz wpłatą zadatku 1200
zł
Koszty wynajęcia Sali R.O.D Karolew Łódź ul. Kusocińskiego 1
-1200 zł wesele bez poprawin
-1500 zł z poprawinami
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