PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIE WESELNE
Drodzy Goście!
Poniżej prezentujemy propozycję menu na przyjęcie weselne. Pragniemy jednak zaznaczyć,
że przedstawione menu to jedynie oparta na naszym wieloletnim doświadczeniu sugestia,
która może zostać w dowolny sposób zmodyfikowana tak, aby spełnić Państwa
oczekiwania.
Innymi słowy, każdy element niniejszej propozycji może ulec zmianie
po uwzględnieniu preferencji kulinarnych naszych Gości.

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą.
Powitanie Gości lampką szampana.

UROCZYSTY OBIAD
Zupa
(do wyboru jedna z propozycji)
Rosół z makaronem
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Krem z zielonego groszku z grzanką
Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
Danie główne
(3 mięsa do wyboru – wydawane na paterach)
Roladki wieprzowe w sosie mięsnym
Szaszłyk z kurczaka smażony w piecu tandoori podawany na żeliwnej płycie
Stek ze schabu panierowany w prażonych płatkach migdałów
Kotlet de Volaille
Schab z nadzieniem serowym
Filet z indyka faszerowany szpinakiem

Dodatki
Kluski śląskie
Ziemniaczki z wody z koperkiem
Krokiety ziemniaczane

Zestawy surówek
Biała kapusta z marchewką w sosie vinegret
Sałatka z kapusty pekińskiej i świeżych warzyw w zalewie jogurtowo-czosnkowej
Modra kapusta

Deser
(do wyboru jedna z propozycji)
Bukiet lodów z owocami, bitą śmietaną oraz polewą podawany
Szarlotka na gorąco z lodami na musie malinowym

Napoje
(bez ograniczeń)
Kawa oraz herbata
W przypadku wyboru droższego pakietu: Soki: pomarańcz, jabłko, woda mineralna niegazowana

Zimna płyta
1. Półmisek wędlin i mięs pieczonych w piecu opalanym wiórkami owocowymi:
- karczek pieczony
- schab pieczony ze śliwką i morelą
- łopatka faszerowana pieczona
- szynka gotowana
- baleron
- wędlina drobiowa
- kabanosy
Dip czosnkowy
2. Jaja faszerowane z różnymi pastami
3. Roladki z szynki konserwowej ze szparagami w galarecie z zieloną dekoracją
4. Deska serów z kiścią winogron i rodzynkami
5. Ogórek, pomidor, papryka świeża
6. Sałatka jarzynowa w muszelce z ciasta francuskiego
7. Sałatka grecka z serem feta
8. Sałatka hawajska z ananasem
9. Koreczki serowo-oliwkowe na połówce pomarańczy
10. Śledź w oleju
11. Śledź po kozacku
12. Ryba opiekana w zalewie octowej

13. Roladki łososiowe
14. Tymbaliki drobiowe
15. Pieczywo mieszane + masło
16. Owoce podane na szklanej paterze

Ciepłe posiłki wydawane podczas przyjęcia
1. Półmisek gorących przekąsek indyjskich:
- Pierożki samosa z nadzieniem mięsnym / warzywnym
- Paluszki z kurczaka panierowane w mące z soczewicy
- Jeże cebulowe z ziemniaczkami
Do przekąsek podawane są 3 rodzaje sosów o różnym stopniu ostrości lub barszczyk
czerwony czysty.
2. Soczysta wołowina w łagodnym sosie śmietanowym z migdałami
podawana z ryżem zapiekanym z warzywami
3. Barszczyk czerwony wydawany z pierożkiem samosa (zastępuje tradycyjnego krokieta)

Cena: 220,00 zł / osoba lub 200,00 zł / osoba w przypadku rezygnacji z pakietu
obejmującego tort, ciasta i napoje.
W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod numerami telefonów
510 704 647 – Aneta Maciej
606 316 989 – Katarzyna Pietras-Faruque
lub drogą mailową: biuro@euphoria-sosnowiec.pl

ZALETY ORGANIZACJI PRZYJĘCIA W „DOMU PRZYJĘĆ EUPHORIA”:
- podpisanie umowy jest dla Państwa GWARANCJĄ CENY,

- przy podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 1500zł,
- na naszej sali nie ma żadnych dodatkowych opłat (korkowe, nakrycia na krzesła, parking,
itp.)
- całość płacona najpóźniej dzień przed uroczystością,
- za dzieci w wieku 3-7 lat płacą Państwo tylko 50% ceny,
- możemy Państwu za dodatkową opłatą dostarczyć ciasto oraz tort (współpracujemy z
cukiernią Cieplak z Dąbrowy Górniczej),
- dekoracje kwiatowe za niewielką dodatkową opłatą,
- możliwość korzystania z ogródka letniego (w sezonie),
- bezpłatny, ekskluzywny apartament dla Nowożeńców,
- nieograniczoną ramami czasowymi zabawę weselną,
- kupon upominkowy dla Pary Młodej do wykorzystania w restauracji Bombaj Tandoori,
- monitoring całego obiektu,
- posiadamy kąciak dla dzieci w restauracji,
- 10% zniżki na organizację wszelkich imprez okolicznościowych w naszych lokalach
przez Parę Młodą,
- 10% zniżki na organizację wesela w piątek oraz w dni przedświąteczne wypadające w
tygodniu,
- możemy pomóc Państwu nieodpłatnie w wyborze DJ-a, Zespołu, Barmanów, Foto-budki
oraz innych elementów weselnych,
- za dodatkową opłatą mogą Państwo zarezerwować nasze dodatkowe Apartamenty lub
pokoje w naszym zaprzyjaźnionym Hotelu Boutque (oddalony o 100m od sali weselnej)
https://www.hotels24.com.pl/nasze-obiekty/boutque-hotels-sosnowiec

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ MOŻEMY:
- Zapewnić napoje gazowane w szklanych butelkach bez limitu – 10zł / os

- Zapewnić kwiaty dopasowane kolorystycznie do wystroju sali, kwiaty dla rodziców,
butonierki oraz bukiet kwiatów dla świadkowej– kwota do ustalenia
- Wynająć fontannę czekoladową – kwota do uzgodnienia
- Zapewnić pakiet alkoholu
- Zapewnić koszyczki pierwszej pomocy w toalecie męskiej oraz damskiej – 100zł / szt
- Zapewnić animatorkę/tora dla dzieci w kwocie 400zł / 2h

