Szanowni Państwo zapraszamy do zorganizowania przyjęcia weselnego
w restauracji Rukola mieszczącej się w Aqua Hotelu
w Polkowicach.

Oferta na 2021 r.
Menu
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne serwowane półmiskowo 1,5 porcji na osobę
Tradycyjny kotlet schabowy
Mielone kotleciki cielęce z masłem tymiankowym
Zawijany kotlet de Volaille
Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim
Dorsz zapiekany z mozzarellą i pomidorkami cherry
Ziemniaki gotowane z koperkiem/Pieczone ziemniaczki w czosnku i rozmarynie
Kluski ziemniaczane z masełkiem
Warzywa gotowane na parze
Zestaw surówek

Przekąski zimne:
Drobiowe tymbaliki z marchewką i groszkiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Trio śledzi:
śledzik w oleju z cebulką
śledzik w śmietanie z cebulką i jabłkiem
marynowany śledź z piklami
Jajko w sosie tatarskim
Półmisek wędlin i serów pleśniowych z suszonymi owocami i piklami
Paluszki drobiowe z dipem czosnkowym
Śliwka aromatyzowana koniakiem, otulona chrupiącym boczkiem
Sałatka grecka- świeże sałaty, warzywa, z dodatkiem oliwek,
sera feta z sosem winegret.
Sałatka z szynką parmeńską
Sałatka brokułowa z orzeszkami pini
Rolada drobiowa ze szpinakiem i prażonymi orzechami włoskimi.

Bufet słodki z ciastem i deserami:
Sernik
Szarlotka
Kruche ciasto z owocami
Ciasto śmietankowo-porzeczkowe
Mus z białej czekolady z owocami
Mus z ciemnej czekolady z owocami
Panna Cotta z musem malinowym

Propozycje dań gorących serwowanych w porze nocnej:

(3 dania do wyboru)
I
Zupa gulaszowa /Flaki po staropolsku/Bigos myśliwski
II
Gulasz wieprzowy z kopytkami/ Boeuf Strogonow
III
Gołąbki z sosem pomidorowym/
Barszczyk czerwony z krokietem z kapustą i grzybami/
Barszczyk czerwony z pasztecikiem/
Strogonow drobiowy

Napoje gorące (bez limitu)
Kawa czarna lub z mlekiem
Wybór herbat: czarne, owocowe
Napoje zimne: 2 l / osobę
Sok owocowy – różne smaki
(jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka)
Woda mineralna z miętą
Napoje gazowanecoca- cola, fanta , sprite

Cena: 250 zł za osobę

Dodatkowo proponujemy:
Udziec wieprzowy- pieczona szynka z dodatkami,
serwowana przez Szefa Kuchni
( sos pieczeniowy, warzywa grillowane, ziemniaczki pieczone w ziołach)
cena: 1800 zł

Stół wiejski, a na nim wszelakie swojskie wyroby:
(pasztety, kaszanka, schab, szynka, kiełbasy, boczki, swojski chleb pieczony na
zakwasie ,domowy smalec, ogórki kiszone, pikle)
Jego nietuzinkowa aranżacja w formie drewnianego straganu,
udekorowana świeżymi ziołami ,sprawia iż efekt końcowy jest także ucztą
estetyczną.
Cena: 1000 zł

Fontanna czekoladowa:
Uzupełnieniem każdego posiłku jest deser , dlatego też proponujemy Państwu jego
największy wymiar. Przygotowana przez nas fontanna czekoladowa
usatysfakcjonuje każdego miłośnika słodkości. Gęsta, aksamitna czekolada to
dopiero początek… całość dopełnią zanurzone w niej kawałki świeżych owoców,
delikatnych pianek i kruchych wafli. Stanowić będzie niewątpliwą atrakcję na
wszelkiego typu przyjęciach.
Cena: 1000 zł

Oferta zawiera:
Apartament dla Nowożeńców
Chlebek na powitanie Młodej Pary
Dla każdego gościa kieliszek wina musującego do toastu.
Dekoracje stołów- serwetki, kwiaty, świece
Ponadto gwarantujemy:
Atrakcyjne ceny na noclegi dla gości weselnych.
Zakup alkoholu w promocyjnych cenach.
Na życzenie białe pokrowce na krzesła, w cenie 8
zł /szt.

Szanowni Państwo
Przedstawiona oferta ma na celu pokazanie naszych umiejętności
i możliwości. Zapewniamy, iż do każdego Naszego Gościa podchodzimy
w sposób indywidualny, starając się jak najbardziej sprostać oczekiwaniom i
wyobrażeniom o tym najważniejszym dniu w życiu.
Dołożymy wszelkich starań aby Wasze wesele było długo i miło wspominane
przez Was i Waszych Gości.
Oferujemy pełne zaangażowanie z naszej strony,
służymy fachową radą i pomocą, doradzimy we wszystkich sprawach
dotyczących organizacji przyjęcia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
AquaHotel – Restauracja ,,RUKOLA”
Telefon +48 515 126 779
E-Mail marketing@aquahotel.pl
www.aquahotel.pl/restauracja

