
    

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

Menu weselne do 10 godzin 

MENU WESELNE  2019 

PROPOZYCJA 1 

 

ZUPA 

Krem z białych warzyw z chipsem z boczku i buraka* 

 

DANIE GŁÓWNE 

Polędwiczka wieprzowa z kurkami w śmietanie 

z ziemniakiem opiekanym, groszkiem cukrowym i bukietem sałat 

 

CIEPŁE PRZEKĄSKI 

Żur razowy z borowikami 

Pieczone udko faszerowane mięsem i morelami 

Bulion z kaczki z kluskami 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Rolada z boczku z grzybami leśnymi 

Dorsz w pomidorach pod kołderką warzyw 

Tartaletki serowe z bakłażanem 

Szynka ze szparagami 

Śledź po polsku 

Sałatka z kurczakiem 

Glazurowany schab z chrzanem 

Pasztet z kaczki 

Tradycyjny tatar wołowy 

Pieczywo 

Masło 

 

SŁODKI STÓŁ 

Sernik na zimno z mascarpone 

Szarlotka 

Ciasto z karmelem 

 

NAPOJE I ALKOHOL 

Kawa, herbata - bez limitu 

Woda mineralna z cytryną, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, Pepsi (1,5 lit./os.) 

Alkohol do uzgodnienia 

 

Cena za osobę: 195 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zupę można zamienić na tradycyjny rosół z kury z domowymi kluskami. 



    

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

Menu weselne do 10 godzin 

MENU WESELNE  2019 

PROPOZYCJA 2 

Powitanie chlebem i solą 

Wino musujące na toast Młodej Pary i gości 

 

ZUPA 

Tradycyjny rosół z kury z domowymi kluskami 

 

DANIE GŁOWNE 

Polędwiczka wieprzowa z kurkami w śmietanie oraz konfitowany filet drobiowy  

z karmelem i chipsami pietruszkowymi z puree ziemniaczanym, groszkiem cukrowym i marchewką 

 

DESER - TORT 

Tort weselny Naked Cake śmietanowo-owocowy 

 

CIEPŁE PRZEKĄSKI 

1. Live cooking: 

- Tagliatelle z sosem pomidorowym i wędzonym łososiem z krewetką 

- Tagliatelle z sosem śmietanowym i kurczakiem z brokułami 

2. Żur razowy z borowikami 

3. Bulion z kury 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Glazurowany schab z chrzanem 

Cukinia z gorgonzolą i orzechami włoskimi 

Pate drobiowe z pistacjami 

Tatar z łososia 

Sałatka z kurczakiem 

Rolada z boczku z grzybami leśnymi 

Śledź w śmietanie  

Sałatka grecka z kompresowanych warzyw 

Golonka w galarecie 

Tatar z pomidora w szalotce 

Pieczywo 

Masło 

 

SŁODKI STÓŁ 

Szarlotka 

Puszysty sernik z nutą pomarańczy 

Ciasto wiśniowe 

 

NAPOJE I ALKOHOL 

Kawa, herbata - bez limitu 

Woda mineralna z cytryną, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, Pepsi – bez limitu 

Alkohol do uzgodnienia 

 

Cena za osobę: 245 zł 


