
PRZYJĘCIE WESELNE
W PAŁACU MINOGA

MENU 
DO WYBORU

NAPOJE 
ZIMNE I GORĄCE

SZWEDZKI 
STÓŁ



MENU
(min. 25 osób pełnopłatnych)

PRZYSTAWKA
(1 pozycja do wyboru)

Łosoś wędzony, żel limonkowy, mus z zielonego 
pieprzu, pieczywo z czarnuszką

Carpaccio z buraka, kruszony kozi ser, orzechy 
nerkowca, galaretka z czerwonego wina   

Pâté z gęsich wątróbek, piklowane grzyby,
tostowana bagietka, konfitura z borówki 

ZUPA
(1 pozycja do wyboru)

Rosół z kury, domowy makaron, młode warzywa  
Borowikowa, ziemniaki, kwaśna śmietana,

zioła ogrodowe
Krem ze świeżych pomidorów, płatki parmezanu, 

tostowana bagietka z pesto bazyliowym  

DANIE GŁÓWNE
(1 pozycja do wyboru)

Polędwica wieprzowa w zielonej panierce, leśne grzyby, 
młode ziemniaki, młoda marchewka 

Ligawa wołowa, sos z rozmarynem i zielonym pieprzem, 
młode ziemniaki, kompozycja sałat 

z sosem winegret  
Pierś z kaczki, sos z czarnej porzeczki z melisą, 

kluski ziemniaczane z masłem orzechowym, 
karmelizowana botwina 

DESER
(1 pozycja do wyboru)

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną  
Sernik z palonym masłem   

Tiramisu  

DODATKOWE DANIE GORĄCE
(1 pozycja do wyboru)

Bogracz
Kluski śląskie z kaczką, grzybami i rozmarynem      

Curry z indyka z warzywami, placki ziemniaczano-
owsiane z kiełkami słonecznika  

NAPOJE GORĄCE
Kawa z ekspresu

Wybór herbat

NAPOJE ZIMNE
Woda mineralna 

Soki owocowe

Dostępne menu
wegetariańskie

Dostępne menu 
wegańskie



MENU DLA DZIECI

PRZYSTAWKA
Tortilla z serem, grillowany kurczak, warzywa

ZUPA
Rosół z kury, domowy makaron, młode warzywa  

DANIE GŁÓWNE
(1 pozycja do wyboru)

Stripsy z kurczaka, frytki, surówka z marchewki
Burger drobiowy z serem i sałatką, frytki

DESER
(1 pozycja do wyboru)

Sernik z palonym masłem
Tiramisu

Lody z truskawkami

DODATKOWE DANIE GORĄCE
(1 pozycja do wyboru)

Bogracz
Kluski śląskie z kaczką, grzybami i rozmarynem      

Curry z indyka z warzywami, placki ziemniaczano-
owsiane z kiełkami słonecznika  

NAPOJE GORĄCE
Wybór herbat

NAPOJE ZIMNE
Woda mineralna 

Soki owocowe

Dzieci w wieku 3-10 lat - rabat  50% 

Dostępne menu
wegetariańskie

Dostępne menu 
wegańskie



Selekcja mięs
Terrina z kurczaka z brokułem 

Polędwica wieprzowa w liściach kafiru
Schab z grzybami długo pieczony   

Selekcja szynek i kiełbas dojrzewających 
Selekcja serów dojrzewających/pleśniowych   

Śledzie w śmietanie/w marynacie żurawinowej   
Galaretki drobiowe   

Rolada z łososia ze szpinakiem i ricottą  
Tartaletki z hummusem    

Mini tortille z warzywami i szynką parmeńską   
Vege mini burgerki z buraka  

Sakiewki w cieście filo z pasztetem  
Sałatka wiosenna z jajkiem, rzodkiewką, zielonym ogórkiem, pomidorkami cherry

Sałatka z kurczakiem zagrodowym, suszonymi pomidorami, 
mozzarellą i marynowanym zielonym ogórkiem      

Sos tatarski, zielony pieprz   
Kosz pieczywa  

SZWEDZKI STÓŁ



DODATKOWO

PAKIET CIAST I OWOCÓW*

CIASTA
(3 pozycje do wyboru)

Szarlotka pod chmurką
Kokosowe Cudo

Brownie z gorzkiej czekolady, mus białej czekolady, 
kruszonka, owoce, mięta

Ciasto ucierane z budyniem i owocami sezonowymi
Sernik z palonym masłem

Oryginalne tiramisu
Biszkoptowa rolada z kremem czekoladowo -

orzechowym

MINI DESERKI
(3 pozycje do wyboru)

Malinowe Tiramisu
Brownie z gorzkiej czekolady, mus białej czekolady, 

kruszonka, owoce, mięta
Musy owocowe z malin, kiwi, brzoskwini

Nugat w bakaliami
Eklerki z bitą śmietaną muśnięte owocową komfiturą

Bezy z bitą śmietaną i owocami
Kruche babeczki z kremem

Ciasteczka na patyku Cake pops
Szaszłyki z żelków

KOSZ OWOCÓW SEZONOWYCH

* płatne dodatkowo



DODATKOWE 
INFORMACJE

OFERUJEMY
Elegancką aranżację stołów* 

Bezpłatne miejsca parkingowe
Profesjonalną opiekę dedykowanego koordynatora weselnego

Możliwość wykonania sesji ślubnej w dogodnym terminie 

ŚLUB CYWILNY
Ślub w plenerze lub w sali zaślubin – 3 000 zł**

POZOSTAŁE
Opłata korkowa - dodatkowo 10 zł/os.***

WARUNKI REZERWACJI 
Czas trwania przyjęcia – do 6h 

Zadatek w wysokości 30% wartości organizacji przyjęcia weselnego –
płatny po podpisaniu umowy

Ostateczne zgłoszenie liczby gości oraz płatność pozostałej kwoty 
na organizację przyjęcia weselnego - do 2 tygodni przed terminem realizacji wesela

Dzieci do 3 lat płatne 1 zł, dzieci w wieku od 3 do 10 lat otrzymują 50% rabatu 
Cena nie uwzględnia: alkoholu, tortu, oprawy muzycznej, dekoracji 

oraz innych usług dodatkowych
Rezygnacja z jakiegokolwiek elementu wybranego pakietu nie wpływa na cenę  

* stoły okrągłe, zastawa i nakrycie
** cena zawiera przygotowanie stołu dla urzędnika oraz krzeseł dla gości
*** przy zakupie wina z Winnicy Pałacu Minoga brak opłaty korkowej





ZAREZERWUJ TERMIN 
JUŻ DZIŚ!

+48 534 904 027 info@minogapalac.pl

PAŁAC MINOGA
MINOGA 118

32-046 MINOGA


