
 

 

 
WESELE W CZARNYM KOSIE 2017 / 2018 

Będzie nam bardzo miło ugościć Państwa w szczególnym dla Was dniu. Dołożymy 
wszelkich starań, aby był on wyjątkowy i niezapomniany. Program każdej imprezy 
przygotowujemy indywidualnie, wedle Państwa życzeń i sugestii. 
W naszej sali restauracyjnej możemy zorganizować przyjęcie weselne dla maksymalnie 
140 osób. 
Poniżej przedstawiamy propozycje menu na wesele - szczegóły oprawy i menu do 
indywidualnych ustaleń na miejscu podczas sympatycznej rozmowy z managerem i 
Szefem Kuchni. 
Cena menu zawiera standardową dekorację sali - obrusy, skirtingi, serwetki, zastawę 
stołową. 
W prezencie dla Pary Młodej – nocleg w pokoju Superior. 

MENU WESELNE 195 / 230 / 260 zł / osoba 

POWITANIE: 
Lampka wina musującego 

Chlebek okazjonalny 
 

PRZYSTAWKI:serwowane jedna do wyboru: 
Pasztet z dzika grubo mielony 

Vitello Tonnato  
Tatar z łososia na pumperniklu  

Carpaccio kaczeńce z leśną borówką 
Carpaccio z buraka  

 
ZUPY: serwowane jedna  do wyboru: 

Rosół królewski z kury i makaronem 
Biały barszcz z sadzonym jajkiem 
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Francuska zupa cebulowa z tymiankiem  
Krem grzybowy 

Krem z pomidorów 
 

 
II DANIA: do wyboru: 

- dwa w opcji 195 zł/os., trzy w opcji 230 zł/os., cztery w opcji 260 zł/os. 
Sakiewka z kurczaka z grzybami 

Devolay  
Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym 

Policzki wołowe w sosie własnym 
Sznycelki z indyka w sosie winno śmietanowym sou 

Karkówka pieczona w kminku i majeranku 
Pstrąg z ratatuj warzywnym  
Sandacz w sosie porowym  

Sola serwowana na szpinaku  
Dorsz w sosie krewetkowym  

 
DODATKI JARZYNOWE: do wyboru: 

- dwa w opcji 195 zł/os., trzy w opcji 230 zł/os., cztery w opcji 260 zł/os. 
Na ciepło 
Buraczki 

Marchewka z groszkiem 
Kapusta na krótko  

Na zimno 
Miks świeżych sałat 

Buraczki 
Coleslaw 

Surówka z marchewki  
 

DODATKI SKROBIOWE: do wyboru: 
- dwa w opcji 195 zł/os., trzy w opcji 230 zł/os., cztery w opcji 260 zł/os. 

Kluski Śląskie 
Pieczone ziemniaczki z rozmarynem 

Kasza gryczana  
Młode ziemniaki z koperkiem 

Pęczak  
Risotto z warzywami 
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BUFET ZIMNY: do wyboru zakąski: 

- cztery w opcji 195 zł/os. , sześć w opcji 230 zł/os. , osiem w opcji 260 zł/os 
Półmisek wędlin   i serów 

Półmisek pieczystych mięs  
Tymbaliki drobiowe 

Schab ze śliwką  w galarecie 
Rostbeef pieczony  na różowo 

Roladka „ czarnolas”  
Roladka drobiowa  

Terrina   rybna 
Przepiórcze jajka Mollet ukryte w ściółce rukoli 

Dorsz po grecku 
Pstrąg w galarecie  

Tatar ze śledzia 
 

SAŁATKI: do wyboru: 
- dwie w opcji 195 zł/os., trzy w opcji 230 zł/os., cztery w opcji 260 zł/os. 

Sałatka Hawajska z kurczakiem 
Caprese z mozzarella z pomidorami i bazylią 

Jarzynowa staropolska 
Sałatka z wędzonym kurczakiem  i selerem naciowym 

Sałatka ziemniaczana z wędzonką  
Sałatka brokułowa z jogurtowym dressingiem 

Mix świeżych sałat z oliwkami i dressingiem malinowym 
Cykoria z serem pleśniowym i pomidorkami cherry 

 
MARYNATY : 

Oliwki 
górki kiszone, małosolne sezonowo, korniszony 

Papryka 
Pieczarka 

Pieczywo, masło 
 

 
SOSY I DRESSINGI: cztery do wyboru: 
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Coctailowy 
Czosnkowy 

Tatarski 
Cumberland 

 
Sos miodowo - musztardowy 

Koperkowy 
 

 
CIASTA I OWOCE: cztery do wyboru: 

Sernik  Kaszubski 
Jabłecznik tradycyjny 

Babka majonezowa lukrowana limonką 
Kokosanka 

Deserki na bazie mascarpone  
Ciastka kruche z musem owocowym  

Ciasto Marchewkowe 
Owoce sezonowe w całości lub filetowane 

 
NA CIEPŁO PO PÓŁNOCY: jedna potrawa z dodatkami do wyboru: 

Barszcz na zakwasie z pasztecikiem 
Flaki wołowe z włoszczyzną 

Galicyjska zupa gulaszowa 
Boeuf Strogonow, kopytka 

Udka z kurczaka po staropolsku 
 

DODATKOWO PROPONUJEMY SERWOWANE NA SALI: 
Prosię trybowane  pieczone z kaszą – 1000 zł ok.10-12kg 

Szynka z kopytem pieczona w całości z kaszą – 800 zł ok.5-7kg 
Łososie pieczone w całości   z potatkami i sosem koperkowym  1400zł ok. 15 kg 

Fontanna czekoladowa - cena zależnie od ilości osób 
Bar mobilny z drinkami przygotowywanymi na żywo - cena w zależności od 

ilości osób i menu drinków 
 

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZYGOTUJEMY OPCJĘ MENU DLA WEGETARIAN I WEGAN 
 

TORT WESELNY: Do wyceny przez nas lub we własnym zakresie z wybranej cukierni 
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NAPOJE: kawa, herbata, soki owocowe 100% jabłko, pomarańcz., woda mineralna 
niegazowana – przez całą uroczystość,  

Napoje Gazowane : Pepsi, 7up, Mirinda , Tonic  w cenie przy menu 230zł /260zł 

Nie pobieramy opłaty „ korkowego” w dniu wesela 

Dzieci do lat 3 – gratis. 
Dzieci do lat 10– 50% ceny menu. 
Menu dla DJ/zespołu/fotografa – 50% ceny menu. 
Wedding Bar – bar serwujący drinki na Sali – cena do ustalenia w zależności od rodzaju 
i ilości drinków, alkoholi, ilości barmanów. 
Wedding Bar firma zewnętrzna – opłata zależnie od ilości osób na weselu – 400-500 
zł 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i życzenia związane z organizacją wesela i 
chętnie je wykonamy. 

Za alkohol nie pobieramy opłaty " korkowej" 

Polecamy szeroki wybór znakomitych win chijskich bezpośrednio od importera – 
można je zamówić w Czarnym Kosie, płatność za wykorzystaną ilość: 
http://wino-alcantara.pl/ 

 

POPRAWINY w CZARNYM KOSIE 
Orientacyjny cennik – ceny mogą ulec korektom, dokładne ceny ustalane indywidulanie 

 

 

Czarny Kos 
Letniskowa 10, 83-330 Borkowo 

tel. 693044005, info@czarnykos.pl 
www.czarnykos.pl 

 

http://wino-alcantara.pl/


 

 

WYSTAWNE ŚNIADANIE + TO CO ZOSTAŁO PO WESELU (w godzinach 10-12.30) – 35 
zł/os. (+ zupa: żurek / flaczki / barszcz – 7 zł/osoba) 
Jeśli śniadanie przechodzi w poprawiny bez dodatkowego menu przedłużone do 
godziny 17.00 + 1500 zł, każda następna godzina + 200 zł. W cenie kawa / herbata / 
woda – dodatkowe napoje płatne według stawek weselnych. 
 
WYSTAWNE ŚNIADANIE + GRILL PRZY OGNISKU lub NASALI (przykładowe menu - w 
godzinach 10-17.00) –100zł/os. 

Flaczki wołowo-wieprzowe / Żurek z białą kiełbasą - do wyboru 
Karczek marynowany w suszonych pomidorach 
Pierś kurczaka w leśnym runie 
Kiełbaski białe z cebulowym confit 
Pstrąg w ziołach - papiloty 
Ziemniaki pieczone w kominku 
Szaszłyki jarzynowe 
Salsa pomidorowa 
Pieczywo czosnkowe 
Sałatka malinowa z pomidorów 
Mix sałat z truskawkami i balsamico 
Letnia sałatka ze słonecznikiem 

 
Przykładowe napoje: 
- soki owocowe 100% - 10 zł/litr 
- piwo z kegi lub piwa butelkowe – 6 zł / 0,5l 
- napoje gazowane 0,2 l Pepsi, Fanta, Schweppes, 7up, woda gazowana – 3,50 zł  
- Pepsi 0,5l – 5 zł 
- wódka Wyborowa – 40 zł but. 0,5l 
- wódka Gbur Kaszubski – 35 zł but. 0,5l 
- wino domu – 25 zł karafka 0,5l 
- alkohole we własnym zakresie na poprawinach – obowiązuje korkowe 15 zł/but. 
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