Wesele
w Srebrnej Górze 2023
Srebrna Góra to restauracja z wieloletnią tradycją w nowej odsłonie. Krakowski wystrój wnętrz,
miejscowa kuchnia oraz profesjonalna obsługa tworzą wymarzone miejsce na celebrowanie
najważniejszego dnia w życiu.
Nasza restauracja zlokalizowana jest w pobliżu Klasztoru Kamedułów
na krakowskich Bielanach oraz tuż przy rzece Wiśle – idealnym miejscu na ślubną sesję fotograficzną. Duży,
przestronny ogród, zadaszona altana oraz grill to doskonałe miejsce do organizacji przyjęcia w stylu garden
party.
Posiadamy również czternaście pokoi hotelowych (w tym apartament dla nowożeńców), które z
przyjemnością Państwu udostępnimy.
Mamy nadzieję, że będziemy mieli ogromną przyjemność powitania Państwa w Srebrnej Górze. Tymczasem
zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Propozycja menu weselnego
wariant 310 zł/os
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą.
Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości.
Przystawka do wyboru:
Sałatka Caprese - pomidory z mozarellą, pesto bazyliowym i balsamicznym vinaigtette
Pieczona pierś z kurczaka z zimno na sałatach z pomidorem, ogórkiem, dressingiem tzatziki
Róża z wędzonego łososia podana na musie szczypiorkowym

Zupa do wyboru:
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem brokułowy z płatkami migdałów i groszkiem ptysiowym
Krem pomidorowy z kwaśną śmietaną i bazylią

Danie główne do wyboru:
Kotlet de Volaille
Pieczeń z piersi z indyka w sosie prowansalskim z pieczarkami
Schab w sosie myśliwskim
Pieczeń z karczku wieprzowego w sosie własnym

Dodatki do dań głównych:
ziemniaki z wody z masłem i koperkiem, ziemniaki zapiekane z rozmarynem, frytki
ryż, biała kasza gryczana, kopytka, kluski śląskie
zestaw surówek, sałatka wiosenna, gotowane warzywa, pieczone warzywa

Deser do wyboru:
Lody mascarpone, owoce sezonowe, konfitura owocowa
Beza pawlowa, truskawki, mus malinowy, bita śmietana
Panna Cotta waniliowa z sezonowymi owocami

Dania podczas weselnej uczty (2):
Bufet grillowy w ogrodzie:
pstrąg pieczony lub łosoś z rusztu,
marynowane warkoczyki wieprzowe lub karkówka z masełkiem czosnkowym,
szaszłyk drobiowy, szaszłyki warzywne warzywa z grilla, kiełbasa, kaszanka
podane z pieczonymi ziemniakami, sałatkami, sosami i marynatami
lub
Pieczony udziec wieprzowy krojony przy Gościach
podany z pieczonymi ziemniakami lub chlebem wiejskim, sosem i marynatami
lub
Łosoś z pieca w sosie kaparowo-winnym, warzywa gotowane, masło ziołowe

Dania podczas weselnej uczty (3):
Podudzia z kurczaka z dipem czosnkowym i bbq
Gulasz wieprzowy z ogórkiem kiszonym podany z białą kaszą gryczaną
Wołowina po burgundzku ze świeżo pieczonymi bułeczkami

Dania podczas weselnej uczty (4):
Barszcz czerwony z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego
Bigos myśliwski z grzybami
Żurek krakowski z jajkiem i kiełbasą
Potrawka z indyka po prowansalsku

Dania wegetariańskie:
Ratatouille z pieczonymi ziemniakami, jajko w koszulce
Pieczone warzywa w miodzie i chilli, ser pleśniowy
Leczo warzywne
Kasza pęczak z warzywami w sosie śmietanowym
Kaszotto z grzybami i gorgonzolą
Placki ziemniaczane z wiejską śmietaną
Pierogi ruskie lub z kaszą i twarogiem, cubula

ZIMNA PŁYTA
-Wędliny i kiełbasy wiejskie, sos cumberland i chrzanowy
rolada z szynki, mięsa pieczone z naszej wędzarni, galantyna z indyka
Galaretki wieprzowe i drobiowe
-Śledź w trzech smakach (po kaszubsku, w śmietanie z jabłkiem, w oliwie z grzybkami)
-Deska serów z orzechami i winogronami, oliwkami i marynowanymi papryczkami
-Sałatki 3 rodzaje do wyboru:
Jarzynowa; „gyros” z grillowanym kurczakiem; grecka; śledziowa;
pieczarkowa z szynką i majonezem; ziemniaczana bawarska z boczkiem i dymką;
nicejska z jajkiem, tuńczykiem i fasolką szparagową; makaronowa z grillowanymi warzywami
-Pieczywo z masłem, smalcem, pastami
Na życzenie ( dopłata 35 zł / osoba):
Melon w szynce parmeńskiej
Vitello tonato –plastry pieczeni cielęcej, sos tuńczykowy
Szaszłyki z mozzarelli, pomidorów i pesto bazyliowego
Szynka wolno gotowana w chrzanie z ogórkiem kiszonym
Tartinki z pastą z makreli, twarożkiem z łososiem, pasztecikiem z żurawiną
Łosoś w całości po królewsku upieczony w piecu podany z salsa pomidorową

NAPOJE (bez ograniczeń)
Soki owocowe
Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic
Woda mineralna
Kawa i herbata
Świeża lemoniada w dzbankach (+12zł/osoba)

Propozycja menu weselnego
wariant 340 zł/os
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą.
Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości.

Przystawka do wyboru:
Terina drobiowa z gorczycą, mus gruszkowy, sałaty
Pasztet z kaczki, figa z rozmarynem, orzech włoski z migdałami
Mus z koziego sera, marynowane buraki, vinaigrette balsamiczny

Zupa do wyboru:
Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa borowikowa z łazankami
Krem z białych warzyw, żurawina, rukola
Krem z zielonego groszku, tarte jajko, chrust z szynki

Danie główne do wyboru:
Kurczak supreme w ziołach
Pieczeń z karczku wieprzowego w sosie własnym
Schab po góralsku z boczkiem i serem „Gazdowskim”
Duszona szynka w sosie własnym

Dodatki do dań głównych:
ziemniaki z wody z masłem i koperkiem, ziemniaki zapiekane z rozmarynem, frytki
ryż, biała kasza gryczana, kopytka, kluski śląskie
zestaw surówek, sałatka wiosenna, gotowane warzywa, pieczone warzywa

Deser do wyboru:
Lody mascarpone, owoce sezonowe, konfitura owocowa
Beza pawlowa, truskawki, mus malinowy, bita śmietana
Panna Cotta waniliowa z sezonowymi owocami
Creme brulle waniliowym z truskawką
Sernik z sosem porzeczkowym
Biały Las – mus z białej czekolady, owoce sezonowe

Dania podczas weselnej uczty (2):
Bufet grillowy w ogrodzie:
pstrąg pieczony lub łosoś z rusztu,
marynowane warkoczyki wieprzowe lub karkówka z masełkiem czosnkowym,
szaszłyk drobiowy, szaszłyki warzywne warzywa z grilla, kiełbasa, kaszanka
podane z pieczonymi ziemniakami, sałatkami, sosami i marynatami
lub
Pieczony udziec wieprzowy krojony przy Gościach
podany z pieczonymi ziemniakami lub chlebem wiejskim, sosem i marynatami
lub
Łosoś z pieca w sosie kaparowo-winnym, warzywa gotowane, masło ziołowe

Dania podczas weselnej uczty (3):
Beef Strogonow
Bogracz z kluskami śląskimi
Wątróbka drobiowa z cebulą i prażonymi jabłkami
Pierś z indyka w sosie serowym, brokuły, ziemniaki

Dania podczas weselnej uczty (4):
Barszcz czerwony z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego
Bigos myśliwski z grzybami
Żurek krakowski z jajkiem i kiełbasą
Potrawka z indyka po prowansalsku

Dania podczas weselnej uczty (5):
Barszcz czerwony z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego
Bigos myśliwski z grzybami
Żurek krakowski z jajkiem i kiełbasą
Potrawka z indyka po prowansalsku
Kwaśnica na wędzonce
Dania wegetariańskie:
Ratatouille z pieczonymi ziemniakami, jajko w koszulce
Pieczone warzywa w miodzie i chilli, ser pleśniowy
Leczo warzywne
Kasza pęczak z warzywami w sosie śmietanowym
Kaszotto z grzybami i gorgonzolą
Placki ziemniaczane z wiejską śmietaną
Pierogi ruskie lub z kaszą i twarogiem, cubula

ZIMNA PŁYTA:
-Łosoś w całości po królewsku upieczony w piecu podany z salsa pomidorową
-Wędliny i kiełbasy wiejskie, sos cumberland i chrzanowy
rolada z szynki, mięsa pieczone z naszej wędzarni, galantyna z indyka
Galaretki wieprzowe i drobiowe
-Śledź w trzech smakach (po kaszubsku, w śmietanie z jabłkiem, w oliwie z grzybkami)
-Deska serów z orzechami i winogronami, oliwkami i marynowanymi papryczkami
-Sałatki 3 rodzaje do wyboru:
Jarzynowa; „gyros” z grillowanym kurczakiem; grecka; śledziowa;
pieczarkowa z szynką i majonezem; ziemniaczana bawarska z boczkiem i dymką;
nicejska z jajkiem, tuńczykiem i fasolką szparagową; makaronowa z grillowanymi warzywami
-Pieczywo z masłem, smalcem, pastami
Na życzenie ( dopłata 35 zł / osoba):
Melon w szynce parmeńskiej
Vitello tonato –plastry pieczeni cielęcej, sos tuńczykowy
Szaszłyki z mozzarelli, pomidorów i pesto bazyliowego
Szynka wolno gotowana w chrzanie z ogórkiem kiszonym
Tartinki z pastą z makreli, twarożkiem z łososiem, pasztecikiem z żurawiną

NAPOJE (bez ograniczeń):
Soki owocowe
Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic
Woda mineralna
Kawa i herbata
Świeża lemoniada w dzbankach (+12 zł/osoba)

Propozycja menu weselnego
wariant 360 zł/os
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą.
Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości.

Przystawka do wyboru:
Mus z koziego sera na sałatach z pieczony burakiem i sosem balsamicznym
Okrasa z wędzonego pstrąga, palone masło, marynowany ogórek, pumpernikiel
Wędzona pierś z kaczki na sałatach, chutney jabłkowo- żurawinowy

Zupa do wyboru:
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem z zielonego groszku, tarte jajko, chrust z szynki
Cappucino z borowika, chips z pieczonego boczku
Zupa rybna na pomidorach, owoce morza

Danie główne do wyboru:
Polędwiczka wieprzowa w musie grzybowym i szynce dojrzewającej, pieczone warzywa, ziemniaki
Pierś z kaczki w sosie porto, marynowane buraki, kopytka
Golonka z dzika w sosie z czerwonego wina, kluski śląskie
Polędwica z dorsza, zielony groszek z maśle, sałatka ze szpinaku i jabłka, puree ziemniaczane

Dodatki do dań głównych:
ziemniaki z wody z masłem i koperkiem, ziemniaki zapiekane z rozmarynem, frytki
ryż, biała kasza gryczana, kopytka, kluski śląskie
zestaw surówek, sałatka wiosenna, gotowane warzywa, pieczone warzywa

Deser do wyboru:
Lody mascarpone, owoce sezonowe, konfitura owocowa
Beza pawlowa, truskawki, mus malinowy, bita śmietana
Panna Cotta waniliowa z sezonowymi owocami
Creme brulle waniliowym z truskawką
Sernik z sosem porzeczkowym
Biały Las – mus z białej czekolady, owoce sezonowe

Dania podczas weselnej uczty (2):
Bufet grillowy w ogrodzie:
pstrąg pieczony lub łosoś z rusztu,
marynowane warkoczyki wieprzowe lub karkówka z masełkiem czosnkowym,
szaszłyk drobiowy, szaszłyki warzywne warzywa z grilla, kiełbasa, kaszanka
podane z pieczonymi ziemniakami, sałatkami, sosami i marynatami
lub
Pieczony udziec wieprzowy krojony przy Gościach
podany z pieczonymi ziemniakami lub chlebem wiejskim, sosem i marynatami
lub
Łosoś z pieca w sosie kaparowo-winnym, warzywa gotowane, masło ziołowe
lub
Szynka wieprzowa peklowana lub prosiak faszerowany pieczony w całości, krojony na dębowej desce,
podany z pieczonymi ziemniakami lub chlebem wiejskim, sosem i marynatami
(dodatkowo płatne 20 zł do ceny podstawowej)

Dania podczas weselnej uczty (3):
Wołowina po burgundzku z cebulką perłową i pieczarką, pieczywo
Golonko z indyka duszone w sosie pomidorowym z boczkiem, pieczone ziemniaki w rozmarynie
Żeberko wędzone, ziemniak z ogniska, surówka coleslaw

Dania podczas weselnej uczty (4):
Barszcz czerwony z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego
Bigos myśliwski z grzybami
Żurek krakowski z jajkiem i kiełbasą
Potrawka z indyka po prowansalsku

Dania podczas weselnej uczty (5):
Barszcz czerwony z krokietem lub z pasztecikiem z ciasta francuskiego
Bigos myśliwski z grzybami
Żurek krakowski z jajkiem i kiełbasą
Potrawka z indyka po prowansalsku
Kwaśnica na wędzonce

ZIMNA PŁYTA:
-Łosoś w całości po królewsku upieczony w piecu podany z salsa pomidorową
-Wędliny i kiełbasy wiejskie, sos cumberland i chrzanowy
Deska serów z orzechami i winogronami, oliwkami i marynowanymi papryczkami
-Śledź matias w cebuli i śmietanie
-Melon w szynce parmeńskiej
-Vitello tonato –plastry pieczeni cielęcej na susie tuńczykowym
Szaszłyki z mozzarelli, pomidorów i pesto bazyliowego
Szynka wolno gotowana w chrzanie z ogórkiem kiszonym
Tartinki z pastą z makreli, twarożkiem z łososiem, pasztecikiem z żurawiną

-Sałatki 3 rodzaje do wyboru:
Jarzynowa; „gyros” z grillowanym kurczakiem; grecka; śledziowa;
pieczarkowa z szynką i majonezem; ziemniaczana bawarska z boczkiem i dymką;
nicejska z jajkiem, tuńczykiem i fasolką szparagową; makaronowa z grillowanymi warzywami
-Pieczywo z masłem, smalcem, pastami

NAPOJE (bez ograniczeń):
Soki owocowe
Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic
Woda mineralna
Kawa i herbata
Świeża lemoniada w dzbankach (+12zł/osoba)

DODATKI NA ŻYCZENIE:



Fontanna czekoladowa z bakaliami i świeżymi owocami sezonowymi 800 zł
Stół wiejski: wędzone wiejskie szynki, kiełbasy, biała kiełbasa, pasztet, kaszanka, tradycyjny smalec,
ogórki kiszone, chrzan, ćwikła, sos żurawinowy, pieczywo regionalne z Liszek 1500 zł

DODATKOWE INFORMACJE:









nie pobieramy opłat korkowych za wniesiony alkohol i ciasta
dla osób na diecie przygotowujemy specjalne menu na zamówienie
na życzenie organizujemy również śniadania i poprawiny
maksymalna godzina trwania przyjęcia to 5.00 (każda rozpoczęta godzina po 5.00 płatna jest 500 złkwota ta obejmuje wynajem sali, obsługę)
dzieci do lat 4 obsługujemy bezpłatnie, a w wieku 4-10 lat proponujemy 50% stawki z menu
każdą propozycję można dowolnie zmieniać, wówczas skalkulujemy ją według Państwa sugestii
uprzejmie informujemy, że ceny mogą wzrosnąć o wartość inflacji
Para Młoda otrzymuje apartament

Kontakt:
ul. Księcia Józefa 120
30-215 Kraków
882-128-863
info@srebrnagora.net
www.srebrnagora.net

