Hotel Sevilla

Menu
Wersja standardowa
godzina ślubu

Przyjęcie weselne
Pierwsze danie gorące
 Rosół z drobiu wiejskiego
Podawany z makaronem
 Kotlet schabowy, kotlet po kowalsku, devollaie + ślimaczki zawijane
Polecamy z: ziemniakami z wody, bukietem surówek (np czerwona kapusta, biała
kapusta, marchewka z ananasem)

Deser
 Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami
Serwowany po obiedzie

Drugie danie gorące

Barszcz czerwony
Polecamy z: pierożkami z mięsem i dodatkami – paszteciki i ptysie serowo pieczarkowe

Trzecie danie gorące

Pieczeń wieprzowa z karczku, zraz wieprzowy w sosie pieczeniowym
Polecamy z: kluskami śląskimi + pyzy jako dodatkie oraz surówka z kapusty pekińskiej
z sosem włoskim
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Hotel Sevilla
Czwarte danie gorące

Kurczak pieczony (ćwiartka na pół) i szaszłyki
Polecamy z: ziemniakami zapiekanymi w ziołach, podawane z warzywani gotowanymi
kalafior, marchewka i fasolka)

Piąte danie gorące

Barszcz biały
Polecamy z białą kiełbaską

Przystawki
Schab po warszawsku
Schab z morelą i śliwką
Ryba po grecku
Jajka faszerowane
Galantyna z drobiu
Kurczak faszerowany (ćwiartki)
Nóżki z drobiu z warzywami
Roladki rybne w sosie koperkowym

Sałatki
Jarzynowa tradycyjna
Selerowa
Meksykańska
Z kukurydzą

Śledzie
Po kaszubsku
Tradycyjne w oleju i w occie

Półmiski wędlin
Karczek pieczony
Boczek pieczony
Rolada drobiowa
Pasztet własnego wyrobu
Polędwica
Szynka
Kabanosy
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Hotel Sevilla
Na stół wiejski – staropolski
Pasztet swojski
Kurczak faszerowany
Smalec tradycyjny i smalec z pieczarką
Ogórek kiszony
Chleb wiejski
Beczułka na bimber
Ćwikła, chrzan

Dodatki
Napoje gorące bez limitu (kawa, herbata)
Pomidory, ogórki, papryka
Marynaty (grzybki, ogórki, inne)
Pieczywa mieszane
Masło

Poprawiny
Sevilla proponuje
 Flaki
Podawane z pieczywem
 Klopsiki
Polecane z: ziemniakami z wody i kapustą zasmażaną lub bigosem
 Dodatkowe posiłki, które zostały z przyjęcia weselnego
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Menu
Opcje dodatkowe

Zestawy dań głównych
 Krem Borowikowy lub pieczarkowy
 Zupa węgierska
Podawana z kuleczkami mięsnymi
 Boef Strogonow
Z wołowiny, podawany z pieczywem
 Żur po staropolsku
Podawany w bochnie chleba lub w talerzu
 Bogracz
Z wieprzowiny, podawany z kluseczkami francuskimi
 Czerwony barszcz z uszkami
 Flaki

 Schab po kowalsku z serem i pieczarkami
Podawanny z ziemniakami z wody lub kuleczkami ze smażonymi kuleczkami
z ziemniaka, bukietem surówek lub zestawem jarzyn gotowanych (np kalafior,
marchewka, fasolka)
 Filet z ananasem
Podawany z ziemniakami z wody lub ze smażonymi kuleczkami z ziemniaka,
bukietem surówek lub zestawem jarzyn gotowanych (np kalafior, marchewka,
fasolka)
 Stek wieprzowy
Podawany z ziemniakami z wody, marchewką z groszkiem lub zasmażanymi
buraczkami
 Filet z kurczaka panierowany w sezamie
Podawany z ryżem gotowanym lub ziemniaczkami
 Indyk płonący po królewsku
Pieczony indyk z brzoskwinią i orzechami włoskimi, podawany ze smażonymi
kuleczkami z ziemniaka
 Eskalopki wieprzowe
Polędwiczka wieprzowa zawijana w szynkę z ziemniakami tłuczonymi
z rozmarynem
 Koryto rozmaitości
Płonące szynki, golonki w piwie, kasza, ogórek, ćwikła, chrzan
 Żeberka pieczone
 Polędwiczki wieprzowe w sosie myśliwskim lub grzybowym
 Pierś faszerowana szpinakiem
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Desery
 Lody w pucharkach
Menu standard, podawane z bitą śmietaną i owocami
 Szarlotka na ciepło
Opcja dodatkowa, podawana z bitą śmietaną i gałką loda

Przystawki wykwintne
 Tatar
Wołowy lub z łososia
 Ryby na dużym półmisku
Łosoś, pstrąg, szczupak, sum, karp
 Różyczki łososia wędzonego z koperkiem

Stoły słodkie
 Ciasta, ciasteczka oraz inne dodatki
 Fontanna czekoladowa

Stoły rybne
 Okazy wysoko gatunkowych ryb
 Owoce morza
Kalmary, małże, kraby, raki oraz sałatki z owoców morza
 Sushi

Oferta specjalna

Sevilli

Grill na poprawinach
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