
Zestaw I  88 zł/osoba

Przystawka
Oscypek na maśle z żurawiną
Zupa
Francuska zupa jarzynowa PISTOU
Danie główne
Karczek pieczony w sosie musztardowo-gorczycowym, ziemniaki puree, sałatka                     
z czerwonej kapusty
Deser
Szarlotka na gorąco z gałką lodów i bitą śmietaną
Zimna płyta
Plater wędlin (szynka drobiowa, szynka wiejska, salami), Tymbaliki drobiowe, 
Jaja faszerowane, Śledź w śmietanie, Sałatka ananasowo-serowa, Pikle, Masło, Pieczywo 
mieszane
Napoje: Kawa, herbata

Zestaw II 99 zł/osoba

Przystawka
Smażony oscypek z żurawiną podany na maślanej grzance
Zupa
Zupa grzybowa na czerwonym winie ze świeżym rozmarynem
Danie główne
Pieczone medaliony z szynki z gruszką w sosie ziołowym z kluseczkami Gnocci
oraz mixem sałat na sosie balsamico
Deser
Strudel jabłkowy w chrupiącej skorupce z sosem waniliowym i bitą śmietaną                       
z cynamonem
Zimna płyta
Wybór szynek góralskich z sosami, Pieczona karkówka z musem drobiowym w galaretce 
porto, Tymbalik drobiowy, Deska  serów pleśniowych i żółtych z winogronami z dipem
ziołowym, Pasztet domowy z piklami, Jajka faszerowane, Śledź w śmietanie w asyście  
kurkumy, Sałatka kalafiorowa, Sałatka grecka, Masło, Pieczywo regionalne
Napoje: Kawa, herbata

Menu weselne poprawiny

Hotel Meta **** Resort Vine SPA, ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk, 33 817 88 74, www.meta-hotel.pl



Hotel Meta **** Resort Vine SPA, ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk, 33 817 88 74, www.meta-hotel.pl

Menu weselne poprawiny

Zestaw III  109 zł/osoba

Przystawka
Łosoś w cytrynowej marynacie, tosty
Zupa
Krem z brokuł
Danie główne
Polędwiczka w maślakach, ziemniaczki opiekane, bukiet warzyw
Deser
Ciasto deserowe
Zimna płyta
Szynka wędzona, Indyk w maladze, Rolada szynkowa, Mięsa pieczone (2 rodzaje),            
Śledź w trzech smakach, Sałatka serowa, Sałatka nicejska, Pikle, Deska serów, Masło
Pieczywo mieszane
Napoje: Kawa, Herbata

Zestaw IV  125 zł/osoba

Przystawka
Smażony Camembert faszerowany ananasem w asyście żurawiny i grzanki
Zupa
Krem z zielonej  sałaty zabielany serkiem topionym w towarzystwie groszku ptysiowego
Danie główne
Polędwiczki wieprzowe w ziołach prowansalskich  z sosem kurkowym z ziemniakami 
puree z koperkiem w towarzystwie gotowanych  warzyw z prażonymi migdałami
Deser
Szarlotka na kruchym cieście z bitą śmietaną
Zimna płyta
Szynka wędzona i salami w akompaniamencie  sałatki z pikli staropolskich, Rolada z 
indyka w maladze, Łosoś faszerowany białym serem z dodatkiem chrzanu i świeżego 
kopru, Galantyna z brokułami i papryki czerwonej, Pieczony karczek w ziołach 
szpikowany czosnkiem, Wybór serów pleśniowych i żółtych z winogronami i bakaliami
Sałatka z selera naciowego, Sałatka nicejska, Zestaw serów z wędzonym kabanosem
Masło, Pieczywo regionalne
Danie nocne
Zupa węgierska
Napoje: Kawa, herbata


