Karczma Maciejówka
32-089 Wielka Wieś
Czajowice ul. Jamki 6
tel. 600 448 278

Przyjęcie roeselne
w letniej restauracji
PRZYSTAWKI (jedna do wyboru)
Pasztet z żurawiną
Tatar z wędzonego pstrąga na grzance ziołowej
Marynowana gruszka z serem pleśniowym

ZUPY (jedna do wyboru)
Rosół z makaronem
Krem brokułowy z z groszkiem ptysiowym
Krem pomidorowy z grzankami
Krem kalafiorowy z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU)
Roladka wp. z boczkiem, pieczarkami, serem, sos pieprzowy,
ziemniaki, zestaw surówek
Szynka pieczona, sos porowy, kopytka, zestaw surówek
Schab peklowany, ziemniaki, palona pietruszka
Roladka drobiowa z szynką, serem, papryką, otulona sezamem, sos
koperkowo-bazyliowy, ziemniaki, zestaw surówek
Karczek pieczony, sos demi glace, ziemniaki, czerwona kapusta
Polędwiczka wieprzowa z sosem z podgrzybków, ziemniaki, mix sałat
z sosem winegret (dopłata 15 zł/osoba)

DESER (jeden do wyboru)
Waniliowa panna cotta z sosem malinowym
Szarlotka z sosem waniliowym
Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną
Wiśniowa niespodzianka

DANIE KOLACYJNE NR 1 (jedno do wyboru)
Pieczeń wieprzowa, sos myśliwski, kluski śląskie, czerwona kapusta
Grillowana pierś z kurczaka na makaronie penne ze szpinakiem
Grillowana pierś z kurczaka z mozarellą i pomidorami, wedgesy,
surówka z kapusty pekińskiej
Schab ze śliwką w sosie własnym, kopytka, surówka

DANIE KOLACYJNE NR 2 (jedno do wyboru)
Barszcz z krokietem
Żurek z kiełbasą i jajkiem
Bogracz z kluseczkami

BUFET
Galaretki drobiowe
Śledzie w śmietanie
Śledzie po krakowsku
Sałatka grecka
Sałatka meksykańska
Mięsa pieczone
Pasztet wieprzowy
Wędliny
Pieczywo
Sosy: tatarski, chrzanowy, żurawina

NAPOJE (bez ograniczeń)
Woda mineralna w dzbankach z cytryną
Sok jabłkowy i pomarańczowy
Herbaty: czarna, zielona, owocowa
Kawa: parzona, rozpuszczalna

Oferta dotyczy min. 20 osób pełnopłatnych

Cena obejmuje
Obsługę kelnerską
Wynajem restauracji lub jej części do godziny 22.00
Białe obrusy
Serwety boczne
Kwiaty
Bezpłatny parking

MENU 1
Zupa
Danie główne
Deser
Bufet
Danie kolacyjne II
Napoje

MENU 2
Zupa
Danie główne
Deser
Bufet
Danie kolacyjne I
Danie kolacyjne II
Napoje

199
zł/os

249
zł/os

USŁUGI DODATKOWE
Ciasto - 15 zł / os/ ok 6h
Ciasto - 20 zł / os / ok 9h
Owoce sezonowe - 10 zł /os
Owoce sezonowe - 15 zł / os / ok 9h
Tort - 20 zł/os
Pepsi/Mirinda/7UP 0,2l (bez ograniczeń) - 20 zł/os/ ok 6h
Pepsi/Mirinda/7UP 0,2l (bez ograniczeń) - 25 zł/os/ ok 9h
Lampka wina musującego na powitanie - 15 zł/os
Chleb na powitanie Pary Młodej 25 zł
Ekspres do kawy - 15 zł/os
Słodki bufet - 30 zł/os
Przystawka 25 zł/os
Aranżacja ślubu plenerowego - 1500 zł
Wynajem sali na wyłączności:
0 - 20 osób - 10 000 zł
21 - 40 osób - 8 000 zł
41 - 60 osób - 6 000 zł
61 - 80 osób 4 000 zł

MENU DLA DZIECI
Rosół z makaronem
Filet w płatkach kukurydzianych, frytki, marchewka
Naleśniki z dżemem
Pierogi z owocami
Dzieci do lat 3 bezpłatnie (bez świadczeń)
Dzieci 4 -10 lat 70 % wybranego menu

