
Pałac Mała Wieś
Studniówka w klimacie Pana Tadeusza



PROPOZYCJE MENU

MENU 1
Aperitif – Wino musujące

Obiad serwowany
Waty (Zupy)

Zupa krem z pieczonego kalafiora, szczypiorkowa oliwa
Lub

Domowy rosół z makaronem i warzywami

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa, opiekane ziemniaki, grillowane warzywa, sos kurkowy

Danie serwowane przed północą
Polędwica z dorsza, puree z zielonego groszku, ryż czerwony, sos maślany

Danie serwowane po północy
Żurek z wędzonką na domowym zakwasie



Bufet zimny
Łosoś marynowany w cytrynie z miodem 

Roladka z indyka, sos żurawinowy
Schab pieczony marynowany w tymianku

Pasztet domowy, konfitura ze śliwek
Roladki z kurczaka, suszone owoce

 Pieczony rostbef marynowany w trawie żubrowej, sos chrzanowy
Sałatka z pomidorów i melona, ser brie, bazylia, mięta

Sałatka z kurczaka, seler naciowy, jabłka, granat
Sałatka Caprese, dressing bazyliowy

Marynaty, masło smakowe, wybór pieczywa

Wety (Bufet Deserowy)
Owoce filetowane
Szarlotka, Sernik 

Tarta cytrynowa, włoska beza
Beza z musem marakuja
Panna cotta z malinami

Krem porzeczkowy

Napoje
Woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane

Kawa, wybór  herbat

Cena 179,00 zł/os. brutto

W cenie oferujemy:
DJ

Fotobudka
Czerwony dywan

Złote krzesła
Dyrektor i wychowawcy klas gratis

30% rabatu dla kadry nauczycielskiej



PROPOZYCJE MENU

MENU 2
Aperitif – Wino musujące

Przystawka
Półgęsek wędzony, śliwka, dynia, rukola

Waty (Zupy)
Krem z cukinii, pieczone migdały

Lub
Rosół królewski z bażanta, makaron, warzywa, pietruszka

Danie główne
Udo z kaczki confit, ziemniaki au gratine, puree z czerwonej kapusty, sos Porto

Danie serwowane przed północą
Sandacz, purée ze szpinaku, czarna soczewica, sos cytrynowy

Danie serwowane po północy
Żurek z wędzonką na domowym zakwasie



LIVE COOKING – 2 godz.
MAKARONY I PIEROGI

Pierogi z kaczką, trzy rodzaje makaronów, sosy: pomidorowy i śmietanowy, oliwa, 
kurczak, bekon, szpinak, pomidorki cherry, pomidory suszone, papryka chili, czosnek, 

pietruszka, kapary, oliwki, ser Bursztyn

Bufet zimny
Pieczony rostbef marynowany w trawie żubrowej, sos chrzanowy

Cielęcina, kapary, sos z tuńczyka
Pasztet domowy, konfitura z żurawiny

Pieczona pierś z indyka, feta, figi
Schab pieczony, jabłko, porzeczka

Łosoś marynowany w cytrynie z miodem
Tarta z dynią, ser Dżersej

Sałatka z grillowanej piersi kurczaka, gruszka, żurawina
Sałatka z owoców morza z melona i quinoa z dresingiem z czosnku niedźwiedziego

Bukiet sałat, gruszka, granat, kozi ser, dresssing malinowy
Sałatka Caprese, grillowane warzywa, prażone orzechy

Marynaty, masło smakowe, wybór pieczywa

Wety (Bufet Deserowy)
Owoce filetowane
Szarlotka, sernik 

Beza z musem marakuja
Tarta cytrynowa, włoska beza

Panna cotta z malinami
Krem porzeczkowy

Napoje
Woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane

Kawa, wybór herbat

Cena 229,00 zł/os. Brutto

W cenie oferujemy:
DJ

Fotobudka
Czerwony dywan

Złote krzesła
Dyrektor i wychowawcy klas gratis

30% rabatu dla kadry nauczycielskiej



PROPOZYCJE STACJI LIVE COOKING
(opcjonalnie, poniższe propozycje są przykładowe)

SZYNKA Z PROSIAKA
(2 godziny)

Pieczona w całości szynka, sos majerankowy
Warzywa z patelni

Cena: 24 zł/os. brutto

JAGNIĘCINA
(2 godziny)

Pieczony udziec jagnięcy, sos Porto, sos agrestowy
Warzywa Ratatouille
Cena: 27 zł/os. brutto

WELLINGTON 
(2 godziny)

Polędwica w cieście francuskim, sos Porto, sos Madera
Warzywa z patelni

Cena: 29 zł/os. brutto

TATAR
(2 godziny)

Tatar przygotowywany na żywo przez Kucharzy z dodatkami:
cebula biała, cebula czerwona, szalotka, marynowane kurki, podgrzybki i borowiki, 

oliwki czerne, oliwki zielone, kapary, pomidory suszone, anchovies, sardynki,  
olej, oliwa, balsamiko, sól, pieprz biały, pieprz czarny, papryka słodka,  

papryka wędzona, majonez domowy.

Z polędwicy wołowej
Cena: 28 zł/os. brutto

Z jelenia
Cena: 32 zł/os. brutto

Z łososia
Cena: 30 zł/os. brutto



Zapraszamy
Poloneza czas zacząć.- Podkomorzy rusza 

(…)
Brzmią zewsząd okrzyki

„Ach, to może ostatni!” patrzcie, patrzcie, młodzi
Może ostatni, co tak poloneza wodzi

Pałac Mała Wieś | Mała Wieś 40 | 05-622 Belsk Duży
www.palacmalawies.pl


