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Dzień, w którym dwoje ludzi decyduje się
na zawarcie związku małżeńskiego to
wyjątkowe wydarzenie dla każdego z nas.

recepcja@zajazdmaxim.pl
www.zajazdmaxim.pl

Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby był
to dzień niezwykły dla Państwa oraz Państwa
gości.

Nasza oferta stawia Klienta na pierwszym miejscu, to Klient
decyduje o najmniejszych detalach, a my ze szczególną
uwagą i dbałością o szczegóły realizujemy zamówienie,
tworzymy niepowtarzalny klimat, także zapewniamy
wykwintne menu.
W naszym lokalu oferujemy Państwu:
- Gratis noc w apartamencie dla Pary Młodej
- Zniżki na pokoje dla gości
- Menu weselne z możliwością modyfikacji
- Klimatyzowaną salę na 60 osób
- Parking dla samochodów i autobusu
- Na życzenie umówimy Państwa ze współpracującym z
Zajazdem zespołem muzycznym.

Cena: 99,Weselne menu I
I Danie gorące :








Rosół z makaronem
Roladki wołowe w sosie pieczeniowym
Schab w panierce
Udko faszerowane pieczarkami
Ziemniaki, opiekane ziemniaczki, frytki, kluski śląskie
Surówki z marchwi, surówki z czerwonej kapusty, kapusta zasmażana
Dzbanki z napojami: soki jabłko, pomarańcza lub kompot

Deser:
 Banan w sosie czekoladowym z lodami bakaliowymi
II Danie gorące:
 Filet z kurczaka po hawajsku (z ananasem i brzoskwinią)
 Ziemniaki, talarki ziemniaczane
 Surówka z kapusty pekińskiej na ostro
III Danie gorące:
 Bogracz
Zimna płyta:








Pasztet wiejski
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka z pomidorów
Pomidory faszerowane
Deska swojskich wędlin
Deska serów

Napoje:
 Kawa i herbata w dzbankach – bez limitu
 Woda z miętą i cytryną – bez limitu

Cena : 110,Weselne menu II
I Danie gorące:








Zupa krem z brokułów
Panierowane faworki drobiowe
Rolada wieprzowa w sosie grzybowym
Polędwica wieprzowa z borowikami
Ziemniaki, ziemniaczki opiekane, frytki, kluski śląskie
Niebieska kapusta, surówka z marchewki, surówka z pora
Dzbanki z napojami: soki jabłko, pomarańcza lub kompot

Deser:
 Deser lodowy z malinami na ciepło
II Danie gorące:
 Schab z pieczarkami zapiekany z serem
 Ziemniaki, frytki
 Mix surówkowy
III Danie gorące:
 Grillowane oscypki z żurawiną
 Pieczywo mieszane
 Ogórki kiszone, smalec góralski, sos chrzanowy
IV Danie gorące:
 Strogonow
Zimna płyta:








Roladki z kurczaka i polędwicy wieprzowej
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Jajka w sosie tatarskim
Deska swojskich wędlin
Deska serów

Napoje:
Kawa i herbata w dzbankach – bez limitu
Woda mineralna z miętą i cytryną – bez limitu

Cena: 115,Weselne menu III
I Danie gorące:








Rosół z makaronem
Schab w ziołach
Kotlet de Volaille
Pałeczki drobiowe na ostro
Ziemniaki, opiekane ziemniaczki, frytki, kluski śląskie
Surówki z marchwi, surówki z czerwonej kapusty, surówki z pora
Dzbanki z napojami: soki jabłko, pomarańcza lub kompot

Deser
 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
II Danie gorące:
 Filet z kurczaka po prowansalsku (mini fileciki w ziołach)
 Ziemniaki, opiekane ziemniaczki
 Sos czosnkowy
III Danie gorące:





Płonąca szynka wieprzowa (kita)
Pieczywo mieszane
Kiszone ogórki
Musztarda

IV Danie gorące:
 Barszcz z krokietem
Zimna płyta:







Schab ze śliwką
Tymbaliki drobiowe
Sałatka brokułowa
Sałatka ananasowa
Deska swojskich wędlin
Deska serów

Napoje:
Kawa i herbata w dzbankach – bez limitu
Woda mineralna z miętą i cytryną – bez limitu

Cena: 130,Weselne menu IV
I Danie gorące:







Rosół z makaronem i wątrobowymi kluszeczkami
Faszerowane udko z kurczaka
Polędwiczki wieprzowe ze szpinakiem
Ziemniaki, opiekane ziemniaczki, frytki, kluski śląskie
Sałatka z marchwi, sałatka z czerwonej kapusty, buraczki z chrzanem
Dzbanki z napojami: soki jabłko, pomarańcza lub kompot

Deser:
 Adwokatka (lody waniliowe polane adwokatem)
II Danie gorące:





Szaszłyki drobiowe
Ziemniaki, pieczone ziemniaczki
Deep czosnkowy
Surówka z kapusty pekińskiej

III Danie gorące:





Pieczona świnka
Pieczywo mieszane lub ziemniaki
Kapusta zasmażana
Sos chrzanowy, musztarda

IV Danie gorące:








Schab faszerowany boczkiem
Sałatka z kurczakiem
Sałatka jarzynowa
Pasztet wiejski
Tymbaliki drobiowe
Deska swojskich wędlin
Deska serów

Napoje:
 Kawa i herbata w dzbankach – bez limitu
 Woda mineralna z miętą i cytryną – bez limitu

Cena: 145,Weselne menu V
I Danie gorące:








Zupa: krem z brokułów
Roladki po góralsku (z kapustą i boczkiem)
Sakiewka Janosika (schab z pieczarkami)
Filet po parysku (w cieście)
Ziemniaki, ziemniaczki opiekane, frytki, talarki
Surówki z marchwi, surówki z białej kapusty, surówki z pora, surówki z selera z rodzynkami
Dzbanki z napojami: soki jabłko, pomarańcza lub kompot

Deser:
 Jabłko pieczone z miodem i rodzynkami
II Danie gorące:
 Gulasz w chlebkach
III Danie gorące:
 Pieczeń z szynki (kita)
 Ziemniaki, opiekane ziemniaczki
 Surówki z kiszonej kapusty
IV Danie gorące:
 Żurek z białą kiełbasą
Zimna płyta:










Roladka z indyka ze szpinakiem
Tymbaliki drobiowe
Śledzie w trzech smakach
Sałatka z tuńczyka
Pasztet wiejski
Pikle warzywne
Sałatka tortellini
Deska swojskich wędlin
Deska serów

Napoje:
Kawa i herbata w dzbankach – bez limitu
Woda mineralna z miętą i cytryną – bez limitu

Dodatkowe informacje:
 Dzieci do 3 roku życia – GRATIS.
 Dzieci od 3-10 roku życia 50% zniżki.
 Drugi dzień przyjęcia weselnego do ustalenia
 Przedstawione menu nie jest wersją ostateczną, w trosce o naszych
klientów na życzenie dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb.
 Napoje alkoholowe : wódka (0,5 l) w cenie 30 zł,
wino (butelka) w cenie 27 zł, oraz napoje z grupy
Coca-Cola rozliczane po przyjęciu, według zużycia.
 Oferujemy wystrój sali w wersji podstawowej: stoły, krzesła oraz
miejsca dla Młodej Pary.
 Odpłatnie: możliwość pomocy w dekorowaniu sali weselnej (kwiaty i
inne dodatki).

