
SOKOLI DWÓR 

Przyjęcie weselne  220 zł./os. 13 godzin 

Dania gorące 
Obiad: 

• Rosół z makaronem 

• Kotlety (Trzy do wyboru, podawane na półmiskach 1,5 porcji na osobę)  

kotlet schabowy, schab nadziewany szpinakiem i serem, kotlet z piersi  

z ananasem, kotlet szwajcarski(z pieczarkami i serem), devolay, , schab z 

ananasem i żurawiną, schab z kieszonką(szpinak, ser   pleśniowy), pieczeń z 

szynki  

• Ziemniaki (jeden rodzaj do wyboru) 

ziemniaki gotowane, ziemniaki zasmażane, frytki 

• Surówka (dwie do wyboru) 

z kapusty  białej, z pekińskiej, marchewka z porem i ananasem 

Drugie danie gorące: 

• Flaki lub Strogonow  

albo 

• Udko z kurczaka, żeberko, szaszłyk, pieczarki duszone wraz z  

surówką z kapusty lodowej 

Trzecie danie gorące: 

• Kluski nadziewane 

• Kapusta zasmażana 

Czwarte danie gorące: 

• Barszcz czerwony  

• Pierogi, krokiety, paszteciki (do wyboru) 

 

Sałatki (pięć do wyboru) 

Jarzynowa, pieczarkowa, gyros, lodowa z ogórkiem i kurczakiem, krabowa z 

makaronem ryżowym, brokuł z serem feta i prażonym słonecznikiem, brokuł z 

jajkiem i pomidorem, grecka, ziemniaczana z kabanosem i ogórkiem kiszonym, 

meksykańska. 

 

Dalsza część oferty po drugiej stronie  



SOKOLI DWÓR 

 

Przystawki (osiem do wyboru) 

Śledź w śmietanie,  ryba po grecku, skrzydełka pieczone, tatar, śledź w oleju, śledź w 

śmietanie, śledź w pomidorach, zimne nóżki, ryba po grecku, ryba po japońsku, 

schab w galarecie, ozorki wieprzowe w sosie chrzanowym, nuggetsy drobiowe z 

dipem, pieczarki w cieście, brokuł w ciście, filet drobiowy z brzoskwinią, rolada z 

łososiem, skrzydełka pieczone, skrzydełka panierowane, szynka ze szparagami w 

galarecie.  

Półmisek mięs pieczonych (kark, boczek, schab ze śliwką i morelą, 

galantyna, pasztet, kabanosy, szynka ), pieczywo. 

(bez dodatkowych opłat w tym menu) 

Lody 

Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym 

Ciasta (Jedno ciasto na 10 osób) 
Sernik, jabłecznik, Królewiec, oczy carycy, Kubanka, ciasto z galaretką, snikers, 

cytrynowiec, orzechowiec, balowy, rolada z truskawkami, w-zetka. 

 

Owoce, kawa, herbata, woda z cytryną, soki.  

Wystrój sali w świece i serwetki.  

(bez dodatkowych opłat w tym menu) 

Dzieci  

do lat 3 - bezpłatnie 

do lat 10 - 50% 

Dodatki płatne do oferty 

Paczka ciasta dla gości - 20 zł  

 



SOKOLI DWÓR 

Poprawiny (do oferty weselnej)  75 zł./os. 

Dania gorące 
Pierwsze danie gorące: 

• Żurek z kiełbasą i jajkiem 

Drugie danie gorące: 

• Kluski śląskie  

• Gulasz, kark, bitki wołowe (jedno mięso do wyboru) 

• Bigos, buraczki, czerwona kapusta ( jedno do wyboru) 

Trzecie danie gorące: 

• Ryba  

• Ziemniaki zasmażane 

lub 

• Filet z kurczaka po hiszpańsku 

 

 


